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IZENA 
PASTELGINTZA ETA GOZOGINTZA 
 

KODEA 
INAF0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Okintza, pastelgintza, gozogintza eta errotaritza. 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA107_2: Pastelgintza eta gozogintza. (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Pastelgintzako eta postregintzako produktuak egiteko beharrezko eragiketak egitea, antolatzea eta gidatzea, lehengaien eta 
produktu amaituen hornidura eta biltegiratzea kontrolatuz, pastelgintza-postregintzako, gozogintzako, txokolategintzako, 
gailetagintzako eta beste elaborazio batzuetako oreak, pastak eta oinarrizko produktuak elaboratuz, eta hori guztia akabera, 
dekorazio, ontziratze eta aurkezpen egokiekin eta eskatutako kalitatea eta higienea betez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0305_2: Lehengai eta gai osagarrien eta produktu amaituen hornidura, biltegiratzea eta bidalketa kontrolatzea eta 

elaborazio prozesuetan erabili beharreko ekipamendu eta lanabesak prestatzea. 
- UC0306_2: Pastelgintza-postregintzako hainbat aplikaziotarako oinarrizko produktuak, oreak eta pastak 

elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea. 
- UC0307_2: Gozogintzako, txokolategintzako, gailetagintzako eta beste elaborazio batzuetako produktuen 

elaborazio-eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea. 
- UC0308_2: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen akabera eta dekorazioa egitea. 

- UC0309_2: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak ontziratzea eta aurkeztea. 
- UC0310_2: Elikagaien industrian segurtasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babesteari buruzkoa aplikatzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
Lanbide-esparrua 
Industria txiki, ertain edo handietan jarduten du pastelgintzako eta gozogintzako produktuak elaboratzen, teknologia 
aurreratua edo tradizionala erabiliz. Industria txikietan, produkzioaren zuzendaritzaren nolabaiteko ardura har 
dezake. Handietan, berriz, teknikari honek bat egiten du prestakuntza-maila bereko beste zenbait pertsonarekin, 
bakarkako edo taldeko lanak egiteko. Hoteletan, jatetxeetan eta elikagaien merkataritzaren sektorean ere jarduten 
du, pastelgintzako eta gozogintzako produktuak elaboratzen eta saltzen dituzten establezimenduetan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Pastel-dendak, jatetxeak, hotelak, gaileta-fabrikak, erregalizaren, karameluen, txikleen eta beste litxarreria batzuen 
fabrikak, txokolatearen, bonboien eta txokolatearen beste eratorri batzuen fabrikak, turroien, mazapanen, fruitu lehor 
karamelatuen eta fruta antzigartuen fabrikak, gozogintza industriala. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
7703.1048 Pastelgilea 
Gozogilea (pastelgintza). Pastelen elaboratzailea-dekoratzailea 
Konfiteroa. 
7703.1011 Txurrogilea. 
7703.1057 Karamelu eta gozokien elaborazioko langilea. 
Karameluen elaboratzailea. 
7703.1020 Gailetagilea. 
Gaileta-elaborazioko langilea 
7703.1066 Kakao- eta txokolate-produktuen elaboratzailea. 
7703.1084 Artisau-turroigilea. 
Turroigilea 
7703.1075 Turroi eta mazapanen elaboratzailea. 
8160.1176 Karamelu eta gozokiak elaboratzeko makinen operadorea 
8160,1303 Kakao- eta txokolate-produktuak elaboratzeko makinen operadorea. 
8160,1358 Turroiak eta mazapanak elaboratzeko makinen operadorea 
8160.1080 Okintza eta postregintza industrialeko produktuak ontziratzeko makinen operadorea 
8160.1024 Okintza eta postregintza industrialeko artikuluen produkziorako kontrol-koadroaren operadorea 
8160.1154 Kakaoa elaboratzeko makinen operadorea 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0305_2 
Pastelgintzako eta gozogintzako 
biltegiratzea eta eragiketa osagarriak 

60   

MF0306_2 (ZEHARKAKOA) 
Pastelgintza eta postregintzarako oinarrizko 
elaborazioak 

120 

UF1052: Pastelgintza-postregintzako ore 
eta pasten elaborazioa 80 

UF1053: Pastelgintza-postregintzako 
elaborazio osagarriak 40 

MF0307_2 
Gozogintzako eta beste espezialitate 
batzuetako produktuak 

120 

UF1054: Txokolatearen eta deribatuen, 
turroien, mazapanen eta litxarrerien 
elaborazioa 

60 

UF1055: Galleten, artisau-izozkien eta 
askotariko espezialitateen elaborazioa 60 

MF0308_2 
Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen 
akabera eta dekorazioa 

90 
 

 

MF0309_2 
Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak 
ontziratzea eta aurkeztea 

50 
 

 

MF0310_2 
Segurtasuna eta higienea pastelgintzan eta 
gozogintzan 

60 
  

MP0218 
Pastelgintzako eta gozogintzako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 
  

Iraupena, guztira 580 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 

1. gaitasun-atala 
LEHENGAI ETA GAI OSAGARRIEN ETA PRODUKTU 

AMAITUEN HORNIDURA, BILTEGIRATZEA ETA BIDALKETA 
KONTROLATZEA ETA ELABORAZIO PROZESUETAN ERABILI 
BEHARREKO EKIPAMENDU ETA LANABESAK PRESTATZEA  

 
2. gaitasun-atala 

PASTELGINTZA-POSTREGINTZARAKO HAINBAT 
APLIKAZIOTARAKO OINARRIZKO PRODUKTUAK, OREAK ETA 

PASTAK ELABORATZEKO ERAGIKETAK EGITEA ETA/EDO 
KONTROLATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

GOZOGINTZAKO, TXOKOLATEGINTZAKO ETA 
GAILETAGINTZAKO PRODUKTUEN ETA BESTE BATZUEN 

ELABORAZIO-ERAGIKETAK EGITEA ETA/EDO 
KONTROLATZEA   

 
4. gaitasun-atala 

PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUEN 
AKABERA ETA DEKORAZIOA EGITEA 

 
5. gaitasun-atala 

PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUAK 
ONTZIRATZEA ETA AURKEZTEA 

 
6. gaitasun-atala 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAN SEGURTASUN- ETA  
HIGIENE-ARAUDIA ETA INGURUMENA BABESTEARI 

BURUZKOA APLIKATZEA 
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1. gaitasun-atala: 
LEHENGAI ETA GAI OSAGARRIEN ETA PRODUKTU AMAITUEN 
HORNIDURA, BILTEGIRATZEA ETA BIDALKETA KONTROLATZEA ETA 
ELABORAZIO PROZESUETAN ERABILI BEHARREKO EKIPAMENDU 
ETA LANABESAK PRESTATZEA 

 

 
Kodea: UC0305_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elaboratutako produktuen gama eta bezeroen eskaria ziurtatzeko gutxieneko stocka zehaztea: 
BI1.1 Elaboratu beharreko produktuen zerrenda eta kopurua zehazten da, honako hauek kontuan hartuta: 

•••• Bezero izan daitezkeenen premiak eta gustuak. 

•••• Lehengaien hornidura eta eskuragarritasuna. 

•••• Produkzioko baliabide fisiko eta ekonomikoak eta giza baliabideak. 

•••• Urteko egun jakin batzuetako ohiko elaborazioak. 
BI1.2 Eskuratu beharreko lehengaiak hautatzen dira, ezaugarri, propietate eta gaitasunen arabera eta elaboratu 
beharreko`produktuak kontuan hartuta. 
BI1.3 Hornitzaile egokiei lehengaiak eta produktu osagarriak eskatzen zaizkie, produkzio-aurreikuspenak, izakinak 
eta aldez aurretik zehaztutako stocken gutxienekoak eta gehienekoak kontuan hartuta. 
BI1.4 Dagokion hornitzaileari salgai-eskaera egiten zaio, hala badagokio eskaera-orria betez, ezarritako prozedura 
erabiliz. 
BI1.5 Izakinak kontrolatzen dira inbentarioak eginez, ezarritako prozeduraren arabera: 

•••• Biltegiratutakoaren egoera eta iraungipena eskatutako aldizkakotasunaren arabera egiaztatzen da. 

•••• Biltegiratutako salgaien kontaketa fisikoa jasotako argibideei jarraikiz egiten da. 

•••• Kontaketaren ondoriozko datuak ereduari eta inbentarioari eransten zaizkie, euskarri egokian.  

LB2: Hornitzaileek hornitutako lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea, haien kalitatea kontrolatuz eta eskatutakoarekin 
bat ote datozen egiaztatuz. 

BI2.1 Lehengaien eta gai osagarrien garraioa produktuek eskatutako baldintza tekniko eta higienikoen arabera egin 
dela egiaztatzen da.  
BI2.2 Jasotako lehengaiak eta gai osagarriak kalitatean eta kopuruan egindako eskaerarekin eta salgaiarekin batera 
doan entrega-orriarekin bat datozela egiaztatzen da. Hala ez bada, txosten bat ematen da, kalitateari edo iraungitze-
datari dagokienez ageri daitezkeen akatsei buruzkoa eta gerta daitezkeen kalte-galerei buruzkoa. 
BI2.3 Garraioan sortutako zirkunstantzia eta gorabeherei buruzko informazioa biltzen da, eta ezarritako 
protokoloaren arabera artxibatzen da. 
BI2.4 Salgaia babesten duten enbalaje eta ontziak egokiak direla eta egoera onean, hau da, produktuaren kalitatea 
baldintza dezakeen narriadurarik gabe, daudela egiaztatzen da. 
BI2.5 Deskarga toki eta modu egokian egiten dela kontrolatzen da, salgaiek alteraziorik ez izateko moduan. 
BI2.6 Hornigaien sarrera-erregistroa sortzen da, ezarritako sistemaren arabera. 

LB3: Salgaiak biltegiratzea eta kontserbatzea, produktuen eskakizunei erantzunez eta eskuragarri dauden baliabideak 
optimizatuz. 

BI3.1 Lehengaiak eta produktu amaituak biltegietan, tangetan eta ganberetan banatzen dira lehengaien ezaugarriak 
(mota, kategoria, lotea, iraungipen-data) kontuan hartuta, eta ezarritako irizpideei jarraikiz, eskuragarri dagoen 
biltegiratze-bolumenaren aprobetxamendua hoberena izan dadin. 
BI3.2 Salgaiak beren osotasuna bermatzeko eta beren identifikazioa eta manipulazioa errazteko moduan kokatzen 
dira. 
BI3.3 Egiaztatzen da biltegian erabiltzen diren espazio fisikoak, ekipamenduek eta baliabideek higieneari eta 
segurtasunari buruzko legezko araudia betetzen dutela. 
BI3.4 Biltegien, tangen eta kameren aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) produktuak 
kontserbatzeko errekerimenduen edo eskakizunen arabera kontrolatzen dira. 
BI3.5 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 

1 
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LB4: Kanpo-eskaerak eta biltegiratutako produktuen bidalketa prestatzea bezeroarekin adostutako espezifikazioen 
arabera. 

BI4.1 Bezeroen eskaerak jasotzen dira, eta eskaera horiei eskatutako kopuruan, kalitatean eta denboran erantzuteko 
aukera egiaztatzen da. 
BI4.2 Irteerako dokumentua (orria, agindua, albarana) betetzen da, eskaeraren espezifikazioen, eskuragarri dauden 
izakinen eta iraungipen-daten arabera. 
BI4.3 Eskaeraren barnean haren elementu guztiak hartzen dira, irteerako aginduaren arabera, eta produktuen 
ezaugarriak eta prestaketa, bilgarria, identifikazioa eta informazioa egokiak direla egiaztatzen da. 
BI4.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI4.5 Garraio-ibilgailuak produktu-motara egokitzen direla eta erabilera-egoera onean daudela egiaztatzen da. 
BI4.6 Salgaiak garraiobideetan jartzen dira higienea eta osotasuna ziurtatuz. 
BI4.7 Irteerak erregistratzen eta artxibatzen dira ezarritako sistemaren arabera. 

LB5: Instalazioen, makinen, ekipamenduen eta lanabesen lehen mailako prestatze- eta mantentze-eragiketak egitea. 
BI5.1 Lanaldi bakoitzaren hasieran edo amaieran, makinak, ekipamenduak, lanabesak, garraio-sistemak eta sistema 
osagarriak erabiltzeko prest daudela egiaztatzen da. 
BI5.2 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
BI5.3 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 
BI5.4 Ekipamenduen funtzionamenduan anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaio. 
BI5.5 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren amaieran, makinak eta ekipamenduak egoera onean daudela egiaztatzen 
da, ondoren erabili ahal izateko moduan, eta jarraian garbitu egiten dira, eta lanabesak bildu eta ordenatzen dira. 
 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Siloak, biltegiak, tangak, toberak, edukiontziak, hotz-ganberak eta izoztuak mantentzeko ganberak. Baskulak. Barneko 
garraiobideak: Ponpak, torloju-garraiagailuak, jasotzaileak, uhalak, orgak. Mantentzeko eta garbitzeko erremintak eta 
lanabesak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Sailkatuta eta produkzio-prozesuetan erabiltzeko prest dauden irinen, azukreen eta bestelako solteko gaien biltegiratzea. 
Ontziratuta eta erabiltzeko prest dauden lehengaiak biltegiratzea. Material osagarriak biltegiratuta, sailkatuta eta 
erabiltzeko prest. Erdielaboratuta, sailkatuta eta erabiltzeko prest dauden osagaiak biltegiratzea. Merkaturatzeko eta 
bidaltzeko prest dauden produktu amaituak biltegiratzea. Gailetagintzako, postregintzako, pastelgintzako, izozkigintzako, 
gozogintzako, txokolategintzako produktuak, ore izoztuak eta aurrez egositako izoztuak biltegiratzea. Produktuen 
bidalketa banaketarako. Instalazioak, makinak eta ekipamenduak funtzionamendu-egoera onean. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erosketa-aginduak, barne-entregako oharrak, hornidurei buruzko dokumentazioa (albaranak), biltegi-kontroleko 
dokumentuak, sarrerak, irteerak. Materialak jasotzeko eta biltegiratzeko laneko argibideak. Lehengaien eta produktuen 
kalitate-espezifikazioak. Kanpo-eskaerak, barne-hornidurako agindua. Ekipamenduen erabilera-eskuliburuak, prozedura-
eskuliburuak, laneko baimenak eta argibideak, makina eta ekipamenduen mantentze-lan prebentiboei buruzko 
eskuliburuak. Sarrera eta irteerak kontrolatzeko dokumentuak, izakinei buruzko txostenak, inbentarioak, lanari eta 
gorabeherei buruzko erregistroak., makinak eta ekipamenduak mantentzeko eragiketen erregistroak. 
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2. gaitasun-atala: 
PASTELGINTZA-POSTREGINTZARAKO HAINBAT APLIKAZIOTARAKO 
OINARRIZKO PRODUKTUAK, OREAK ETA PASTAK ELABORATZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA ETA/EDO KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0306_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Pastelgintza-postregintzako produktuak lortzeko oreak eta pastak elaboratzea, produktu-mota bakoitzaren 
elaborazio-protokoloan eta formulazioan ezarritakoaren arabera.  

BI1.1 Lehengaiak hornitzen dira eta lanabesak eta ekipamenduak prestatzen dira, fabrikazio-fitxa teknikoaren, lan-
aginduaren edo horien ordezko prozeduren arabera, irinaren eta gainerako osagaien ezaugarriak prozesuan 
eskatutakoarekin bat datozela egiaztatuta. 
BI1.2 Baldintza egokiak lortzen dira, makinetako eta jarduteko ekipamenduetako prozesuaren kontroleko baliabideen 
edo erregulagailuen gainean eskuzko eragiketak eginez, eta, hala badagokio, detektatutako anomalien berri 
emanez. 
BI1.3 Oreak eta pastak lortzen dira: 

•••• Janari gordinak manipulatu eta tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatuz. 

•••• Osagaiak dosifikatuz, formulazioaren arabera eta ezarritako ordenarekin bat etorriz. 

•••• Kasuan kasu, bahetzeko, dosifikatzeko, nahasteko, oratzeko, fintzeko, irabiatzeko, muntatzeko edo 
emultsionatzeko, laminatzeko edo hostoratzeko teknikak eta beharrezkoak diren beste batzuk aplikatuz. 

•••• Oratzeko edo irabiatzeko denbora eta abiaduraren, orearen tenperaturaren, laminatutako oreen 
lodieraren eta pausatzeen parametroak kontrolatuz, eta, hala badagokio, neurri zuzentzaileak hartuz. 

•••• Orearen edo pastaren ezaugarri fisiko eta organoleptikoak (kolorea, hedagarritasuna, zailtasuna, 
ehundura, fluidotasuna) egiaztatuz. 

BI1.4 Une oro prozesurako ezarritako ekipamendu eta baliabide energetikoak erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumoak, kostuak eta higadurak saihestuz.  
BI1.5 Prozesu osoan kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da. 

LB2: Ore- eta pasta-portzioak egiten dira eskatutako banako unitateak lortzeko, kasuan kasu eragiketa-sekuentzia 
egokiari jarraikiz. 

BI2.1 Lanabesak eta ekipamenduak prestatzen dira fabrika-fitxa teknikotik, lan-agindutik edo horien ordezko 
prozeduretatik abiatuta, elaboratu beharreko pieza-motaren ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI2.2 Orean pausatzeko denborak produktu bakoitzera egokituta gauzatzen dira  
BI2.3 Zatitzeko, forma emateko, iraultzeko, piezan pausatzeko, moldeatzeko, goporretan jartzeko metodoak 
aplikatzen dira, baita beharrezkoak diren gainerako guztiak ere, elaborazio-fitxa teknikoan ezarritako ordenan eta 
moduan. 
BI2.4 Lortutako piezek forma, pisu eta bolumen egokiak dituztela egiaztatzen da. 

LB3: Produktu bakoitzak eskatutako egosteko, frijitzeko, galdarraztatzeko eta hozteko metodoa aplikatzea. 
BI3.1 Labeak, egoskailuak, frijigailuak, galdarraztagailuak, maria bainuak eta produktua elaboratzeko beharrezko 
ekipamendu guztiak prestatzen dira, denbora- eta tenperatura-baldintza egokiak hautatuz. 
BI3.2 Produktua ondo egosteko beharrezkoak diren manipulazioak (moztea, pintatzea, iraultzea, kremak gehitzea, 
betetzeak eta abar) une eta modu egokian egiten direla egiaztatzen da  
BI3.3 Labearen, egoskailuaren, frijigailuaren, maria bainuaren eta beste ekipamendu batzuen karga planifikatzen da, 
prozesua optimizatzeko kantitate eta maiztasun egokietan gauzatuta. 
BI3.4 Egostean zehar tenperatura, denbora eta hezetasuna kontrolatzen dira, eta desbideratzerik izanez gero, 
beharrezko neurri zuzentzaileak hartzen dira. 
BI3.5 Piezen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak dagokien fitxa teknikoan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen 
da, eta, hala badagokio, prozesuaren baldintzak produktuaren espezifikotasunetara egokitzen dira. 
BI3.6 Produktuak hoztu egiten dira ezarritako moduan, ondorengo prozesatzea ahalbidetuko duen tenperatura 
egokia lortu arte. 
BI3.7 Elaboratutako orearen edo pastaren ezaugarri fisiko eta organoleptikoak egiaztatzen dira fitxa teknikoan 
ezarritakoarekin bat datozela ikusteko, eta, hala ez bada, beharrezko neurri zuzentzaileak hartzen dira. 
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BI3.8 Une oro prozesurako ezarritako ekipamendu eta baliabide energetikoak erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumoak, kostuak eta higadurak saihestuz.  
BI3.9 Prozesu osoan kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da. 

LB4: Beste elaborazio osagarri batzuk egitea, pastelgintza/postregintzarako hainbat aplikazio dituztenak, hala nola 
xarabeak, ziropak, marmeladak, estalkiak, gelatinak, fondanta, pralina, krokantea, betegarri gozo eta gaziak (krema, 
trufa, esnegaina, txarkuteria eta hornigai gaziak), oinarrizko tekniken arabera, zuzenean kontsumitu ahal izateko edo 
platerak eta produktuak osatzeko. 

BI4.1 Lehengaiak hornitzen dira eta lanabesak eta ekipamenduak prestatzen, fabrikazio-fitxa teknikoan, lan-
aginduan edo horien ordezko prozeduretan oinarrituta. 
BI4.2 Jarduneko baldintza egokiak lortzen dira, makinetako eta jarduteko ekipamenduetako prozesuaren kontroleko 
baliabideen edo erregulagailuen gainean eskuzko eragiketak eginez, eta, hala badagokio, detektatutako anomalien 
berri emanez. 
BI4.3 Hainbat aplikaziotarako elaborazio osagarriak gauzatzen dira: 

•••• Janari gordinak manipulatu eta tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatuz. 

•••• Kasuan kasu, produktu bakoitzera egokitutako elaborazio-teknikak erabiliz: fruitu lehorrak txigortzea, 
zuritzea, birrintzea, ehotzea eta fintzea, nahastea, irabiatzea edo emultsionatzea, urtzea, epeltzea, 
moldeatzea, egostea eta beste batzuk. 

•••• Produktu bakoitzerako ehundura, dentsitatea, fluidotasuna eta gainerako ezaugarri fisiko eta 
organoleptiko egokiak lortuz, eta, desbideratzerik izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak hartuz. 

BI4.4 Une oro prozesurako ezarritako ekipamendu eta baliabide energetikoak erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumoak, kostuak eta higadurak saihestuz.  
BI4.5 Prozesu osoan kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da. 

LB5: Pastelgintza/postregintzarako hainbat aplikazio dituzten elaborazio osagarriak eta oinarrizko oreak eta pastak 
kontserbatzea, ondoren amaitzeko edo merkataritza-banaketarako prest egon daitezen.  

BI5.1 Kontserbatzeko ganberak erregulatzen dira elaborazio bakoitzaren ezaugarrien arabera. 
BI5.2 Ganberetan biltegiratzeko prozesuan, ganberen banaketari, bolumenari eta karga-abiadurari buruzko 
prozedurak betetzen dira. 
BI5.3 Produktu bakoitzera egokitutako ontziak, enbaseak eta ekipamenduak erabiltzen dira. 
BI5.4 Kontserbazio-ganberen tenperatura-, hezetasun- eta denbora-parametroak baimendutako tolerantzien barnean 
mantentzen direla egiaztatzen da, hala badagokio erregulagailu edo kontrol-baliabideen gainean jardunez eskuzko 
eragiketen bitartez. 
BI5.5 Prozesurako ezarritako ekipamendu eta baliabide energetikoak erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumoak, kostuak eta higadurak saihestuz. 

 

Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lantegi edo sukaldeko altzari orokorrak eta pastelgintza/gozogintzako espezifikoa. Biltegiak. Hozteko eta izozteko 
kontserbazio-ganberak eta izozte-tunelak. Beroa eta hotza sortzeko ekipamenduak: Pastelgintza/gozogintzako 
ekipamendu eta makina espezifikoak: konbekzioko, eroapeneko eta erradiazioko labeak edo labe mistoak, mikrouhin-
labea, laminagailuak, irabiagailuak, zatigailuak, dosifikatzeko makinak, burruntzaliak eta espatula elektrikoak, frijigailuak, 
galdarraztagailuak, hozteko gailuak, maria bainuak, pastelgintzako hozkailuak. Ozonoa sortzeko ekipamenduak. 
Lehengai espezifikoak, hala nola irina, azukrea, arrautzak, esnekiak, kakaoa, frutak, landare- eta animalia-gantzak, 
fekulak, espeziak, esentziak, koloratzaileak eta legamiak. Egokitzeko materiala (ontziak, itxiturak, etiketak). Su-
itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Garbiketa-produktuak. Erregaiak. Uniforme eta arropa zuri egokiak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ore azukredunak (pasta lehorrak, ore hautsia, mihiak eta teilak). Galdarraztatutako oreak, hala nola txurroak, kauserak 
eta erroskillak. Mahai irabiatuak, hala nola bizkotxoak, madalenak eta merengeak. Hostoreak, hala nola palmerak eta 
milorriak. Erdihotzak, hala nola babaroiak eta charlotteak. Betegarri gozo eta gaziak eta oinarrizko estalkiak, hala nola 
gelatinak, fondanta, pralina, krokantea, krema, trufa, esnegaina eta txarkuteria. Oinarrizko beste elaborazio batzuk. 
Produktu erdielaboratuak, hoztuak edo izoztuak. Elaborazio kontserbatuak, ontziratuak eta biltegiratuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Ekipamenduen, makinen eta instalazioen funtzionamendu-eskuliburuak. Laneko 
aginduak. Janari gordinen manipulazioari buruzko fitxa teknikoak. Pastelgintza/postregintzarako eta antzekoetarako 
hainbat aplikaziotako oinarrizko elaborazioak prestatzeko fitxa teknikoak. Tenperatura eta dentsitate egokien taulak. 
Lanari eta gorabeherei buruzko erregistro-parteak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak. 
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3. gaitasun-atala:  
GOZOGINTZAKO, TXOKOLATEGINTZAKO ETA GAILETAGINTZAKO 
PRODUKTUEN ETA BESTE BATZUEN ELABORAZIO-ERAGIKETAK 
EGITEA ETA/EDO KONTROLATZEA  

 

Kodea: UC0307_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Gailetagintzako produktuak elaboratzeko eragiketak egitea eta kontrolatzea produktu-mota bakoitzaren 
formulazioan eta elaborazio-protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. 

BI1.1 Lehengaien ezaugarriak egiaztatzen dira eta lehengaiak prestatu eta egokitzeko eragiketak egiten dira 
(garbitzea, bahetzea, errehidratatzea eta beste batzuk), elaborazio-fitxa teknikoan jasotako argibideen arabera.  
BI1.2 Osagaiak dosifikatzen dira, formulazioaren arabera, eskuz pisatuz edo ekipamendu automatikoak erregulatuz, 
eta ezarritako ordenari jarraikiz. 
BI1.3 Nahasteko, irabiatzeko edo oratzeko ekipamenduak eta baldintzak hautatzen eta erregulatzen dira, erabili 
beharreko lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera, prozesuan zehar denbora-, tenperatura- eta 
abiadura-parametroak kontrolatuz. 
BI1.4 Orearen edo pastaren ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak (kolorea, hedagarritasuna eta zailtasuna) 
produkturako zehaztutakoekin bat datozela egiaztatzen da, eta, akatsik detektatuz gero, aplikatutako baldintzak edo 
dosifikazioa erabilitako elaborazio-tekniketara egokitzen dira. 
BI1.5 Laminatzeko, trokelatzeko, estrusionatzeko, goporretan jartzeko edo moldeatzeko ekipamenduak eta 
lanabesak hautatu eta erregulatzen dira, lortutako piezak forma, tamaina eta bolumen egokiekin bat datozela 
egiaztatuta. 
BI1.6 Produktua ondo egosteko beharrezkoak diren manipulazioak (moztea, pintatzea, iraultzea, kremak gehitzea 
eta abar) une eta modu egokian egiten direla egiaztatzen da. 
BI1.7 Labean erretzeko eragiketak gauzatzeko, denboraren, tenperaturaren, hezetasunaren, maiztasunaren eta 
karga-bolumenaren baldintza egokiak hautatzen eta kontrolatzen dira, elaboratu beharreko produktuaren arabera. 
BI1.8 Piezen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak dagokien fitxa teknikoan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen 
da, eta, hala badagokio, prozesuaren baldintzak produktuaren espezifikotasunetara egokitzen dira. 
BI1.9 Produktuak hoztu egiten dira ezarritako moduan, ondorengo prozesatzea ahalbidetuko duen tenperatura 
egokia lortu arte.  

LB2: Kakaoa lortzeko eta txokolategintzako produktuak elaboratzeko eragiketak egitea eta kontrolatzea, produktu-mota 
bakoitzaren formulazioan eta elaborazio-protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. 

BI2.1 Kakaoa lortzeko prozesuan bildutako eragiketak edo faseak, hala nola kakao-aleak garbitzea, hautatzea eta 
txigortzea, zuritzea, bahetzea, ehotzea, fintzea, prentsatzea, kakao-opila ehotzea, iragaztea eta hoztea, fitxa 
teknikoan ezarritako ordenaren arabera egiten dira, etapa bakoitzaren parametro teknologikoak kontrolatuz 
(txigortzeko denbora eta tenperatura, ehotzeko prozesuan lortutako granulometria, prentsan aplikatutako presioa, 
kakao-pastaren azidotasun-maila, eta abar). 
BI2.2 Txokolate-mota desberdinak eta horien deribatuak elaboratzeko beharrezko lehengaiak hautatzen eta 
dosifikatzen dira (eskuz edo automatikoki), ezarritako aginduarekin eta formulazioarekin bat etorriz. 
BI2.3 Nahasteko, fintzeko eta kontxatzeko ekipamenduak eta baldintzak hautatzen eta erregulatzen dira, erabili 
beharreko lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera , prozesuan zehar denboraren, tenperaturaren 
abiaduraren eta partikula-tamainaren parametroak kontrolatuz. 
BI2.4 Pastaren ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak (kolorea eta fluidotasuna) produkturako zehaztutakoekin bat 
datozela egiaztatzen da, eta, akatsik detektatuz gero, aplikatutako baldintzak edo dosifikazioa erabilitako elaborazio-
tekniketara egokitzen dira. 
BI2.5 Txokolatea epeltzen da elaborazio-fitxa teknikoan jasotako argibideei jarraikiz, produktuaren berezko distira, 
egonkortasuna eta haustura bermatzeko moduan. 
BI2.6 Moldeatzeko, betetzeko, fruitu lehorrak edo zerealak gehitzeko eta airea kentzeko erabili beharreko 
ekipamenduak eta lanabesak hautatzen eta erregulatzen dira, pieza-motaren ezaugarrien (formak, pisuak, 
bolumenak) arabera. 
BI2.7 Produktuak hoztu egiten dira ezarritakoaren arabera, produktuaren kristalizazio egokia bermatzeko. 
BI2.8 Piezen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak fitxa teknikoan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen da, eta, hala 
badagokio, prozesuaren baldintzak produktuaren espezifikotasunetara egokitzen dira. 

3 



 
 

 
Pastelgintza eta gozogintza 

 

 
 

 
 

15 

LB3: Turroiak eta mazapanak elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea produktu-mota bakoitzaren 
formulazioan eta elaborazio-protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. 

BI3.1 Lehengaien ezaugarriak egiaztatzen dira eta lehengaiak prestatu eta egokitzeko eragiketak egiten dira (fruitu 
lehorrak txigortzea, ikuztea, beratzen jartzea, zuritzea, garbitzea eta beste batzuk), elaborazio-fitxa teknikoan 
jasotako argibideen arabera. 
BI3.2 Osagaiak dosifikatzen dira formulazioaren arabera, eskuz pisatuz edo ekipamendu automatikoak erregulatuz, 
eta ezarritako ordenari jarraikiz. 
BI3.3 Birrintzeko, ehotzeko, fintzeko, lehortzeko, karamelatzeko, nahasteko eta oratzeko ekipamenduak eta 
baldintzak hautatzen eta erregulatzen dira erabili beharreko lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera, 
prozesuan zehar denboraren, tenperaturaren, abiaduraren eta partikula-tamainaren parametroak kontrolatuz. 
BI3.4 Orearen edo pastaren ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak (kolorea, loditasuna eta beste batzuk) 
produkturako zehaztutakoekin bat datozela egiaztatzen da, eta, akatsik detektatuz gero, aplikatutako baldintzak edo 
dosifikazioa erabilitako elaborazio-tekniketara egokitzen dira. 
BI3.5 Pasta pausatzen uzteko denborak betetzen dira, elaborazio bakoitzerako ezarritakoaren arabera. 
BI3.6 Moldeatzeko, forma emateko eta mozteko erabili beharreko ekipamenduak eta lanabesak hautatzen eta 
erregulatzen dira, elaboratu beharreko pieza-motaren ezaugarrien (formak, pisuak eta bolumenak) arabera. 
BI3.7 Elaboratu beharreko produktura egokitutako egoskailu, boixet eta pailen denboraren, tenperaturaren, 
maiztasunaren eta karga-bolumenaren baldintzak hautatzen eta kontrolatzen dira. 
BI3.8 Piezen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak dagokien fitxa teknikoan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen 
da, eta, hala badagokio, prozesuaren baldintzak produktuaren espezifikotasunetara egokitzen dira. 
BI3.9 Produktuak hoztu egiten dira ezarritako moduan, ondorengo prozesatzea ahalbidetuko duen tenperatura 
egokia lortu arte. 

LB4: Karameluak, txikleak, konfiteak eta beste litxarreria batzuk elaboratzeko eragiketak egitea eta kontrolatzea, 
produktu-mota bakoitzaren formulazioan eta elaborazio-protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. 

BI4.1 Azukreen eta gainerako lehengaien ezaugarriak produkzio-prozesuan eskatutakora egokitzen direla 
egiaztatzen da. 
BI4.2 Gozoki eta litxarrerien (erregaliza, karameluak, txikleak, konfiteak, gelatinak eta beste batzuk) oinarrizko 
nahasketak prestatzeko lehengai egokiak formularen arabera hautatzen eta dosifikatzen dira, eskuz pisatuz edo 
ekipamendu automatikoak erregulatuz, eta ezarritako aginduari jarraikiz. 
BI4.3 Osagai osagarriak (aromak, azidotzaileak, koloratzaileak eta beste batzuk) oinarrizko nahasketari gehitzen 
zaizkio, elaborazio-fitxa teknikoan adierazitako unean eta baldintzetan. 
BI4.4 Elaboratu beharreko produktu bakoitzerako makina eta ekipamendu egokiak prestatzen eta erregulatzen dira 
elaborazio-fitxa teknikoan jasotako argibideei jarraikiz, denboraren, tenperaturaren, nahasketa-abiaduraren eta 
presioaren parametroak eta beste parametro batzuk kontrolatuz. 
BI4.5 Produktuak hoztu egiten dira ezarritako moduan, ondorengo prozesatzea ahalbidetuko duen tenperatura 
egokia lortu arte. 
BI4.6 Oinarrizko nahasketaren eta azken produktuen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak (loditasuna, ehundura, 
dentsitatea, kolorea, aroma, zaporea eta kristalizazioa) produkturako zehaztutakoekin bat datozela egiaztatzen da, 
eta, akatsik detektatuz gero, prozesatze-baldintzak eta/edo dosifikazioa egokitzen da, akatsak zuzentzeko. 

LB5: Artisau-izozkiak elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea, produktu-mota bakoitzaren formulazioan eta 
elaborazio-protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. 

BI5.1 Lehengaien ezaugarriak egiaztatzen dira eta lehengaiak prestatu eta egokitzeko eragiketak egiten dira (fruta 
edo fruitu lehorrak birrintzea, errehidratatzea, garbitzea, eta beste batzuk), elaborazio-fitxa teknikoan jasotako 
argibideen arabera. 
BI5.2 Osagaiak dosifikatzen dira, formulazioaren arabera, eskuz pisatuz edo ekipamendu automatikoak erregulatuz, 
eta ezarritako ordenari jarraikiz. 
BI5.3 Oinarrizko nahasketa edo mixa prestatzeko nahasketa-baldintzak eta ekipamenduak hautatzen eta 
erregulatzen dira erabili beharreko lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera, laneko argibideei jarraikiz 
eta denboraren, tenperaturaren eta nahasketa-abiaduraren parametroak kontrolatuz. 
BI5.4 Mixaren ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak (kolorea, loditasuna, ehundura eta fluidotasuna) nahasketarako 
zehaztutakoekin bat datozela egiaztatzen da, eta, akatsik detektatuz gero, aplikatutako baldintzak edo dosifikazioa 
erabilitako elaborazio-tekniketara egokitzen dira. 
BI5.5 Pasteurizazio-eragiketa gauzatzen da, denboraren, tenperaturaren, maiztasunaren eta karga-bolumenaren 
baldintzak hautatuz eta kontrolatuz 
BI5.6 Heltzeko, koloratzaile, aromatizatzaile eta zapore-emaileak nahasteko eta nahasketa mantekatzeko 
ekipamenduak hautatzen eta erregulatzen dira elaboratu beharreko pieza-motaren (overrun) ezaugarrien arabera. 
BI5.7 Moldeatzeko erabili beharreko ekipamenduak eta lanabesak hautatzen eta erregulatzen dira, elaboratu 
beharreko pieza-motaren ezaugarrien (formak, pisuak eta bolumenak) arabera. 
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BI5.8 Produktuak izozten dira ezarritakoaren arabera, guztiz gogortu arte.  
BI5.9 Piezen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak dagokien fitxa teknikoan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen 
da, eta, hala badagokio, prozesuaren baldintzak eta/edo lehengaien proportzioak aldatzen dira. 

LB6: Askotariko espezialitateak elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea produktu-mota bakoitzaren 
formulazioan eta elaborazio-protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. 

BI6.1 Lehengaien ezaugarriak egiaztatzen dira eta lehengaiak prestatu eta egokitzeko eragiketak egiten dira 
(garbitzea, errehidratatzea, birrintzea, bahetzea eta beste batzuk), elaborazio-fitxa teknikoan jasotako argibideen 
arabera. 
BI6.2 Osagaiak dosifikatzen dira formulazioaren arabera, eskuz pisatuz edo ekipamendu automatikoak erregulatuz, 
eta ezarritako ordenari jarraikiz. 
BI6.3 Nahasteko, irabiatzeko edo oratzeko ekipamenduak eta baldintzak hautatzen eta erregulatzen dira erabili 
beharreko lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera, prozesuan zehar denbora-, tenperatura- eta 
abiadura-parametroak kontrolatuz. 
BI6.4 Orearen edo pastaren ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak (kolorea, hedagarritasuna, zailtasuna eta 
harrotasuna) produkturako zehaztutakoekin bat datozela egiaztatzen da, eta, akatsik detektatuz gero, aplikatutako 
baldintzak edo dosifikazioa erabilitako elaborazio-tekniketara egokitzen dira. 
BI6.5 Zatitzeko, forma emateko, laminatzeko, goporretan jartzeko edo moldeatzeko ekipamendu eta lanabesak 
hautatzen eta erregulatzen dira, lortutako piezak forma, tamaina eta bolumen egokiekin bat datozela egiaztatuta 
BI6.6 Produktua ondo egosteko beharrezko manipulazioak (moztea, pintatzea, iraultzea, kremak gehitzea eta abar) 
une eta modu egokian egiten direla egiaztatzen da. 
BI6.7 Labean erretzeko, frijitzeko, lurrunetan egosteko eragiketak gauzatzeko, denboraren, tenperaturaren, 
hezetasunaren, maiztasunaren eta karga-bolumenaren baldintza egokiak hautatzen eta kontrolatzen dira, elaboratu 
beharreko produktuaren arabera. 
BI6.8 Piezen ezaugarri fisiko eta organoleptikoak dagokien fitxa teknikoan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen 
da, eta, hala badagokio, prozesuaren baldintzak produktuaren espezifikotasunetara egokitzen dira. 
BI6.9 Produktuak hoztu egiten dira ezarritako moduan, ondorengo prozesatzea ahalbidetuko duen tenperatura 
egokia lortu arte. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Siloak, biltegiak, tangak, toberak, edukiontziak, hotz-ganberak eta izoztuak mantentzeko ganberak, izozteko tunelak eta 
ganberak Baskulak, pisagailuak-dosifikatzeko makinak, litro-kontagailuak. Barne-garraiobideak. Ponpak, torloju-
garraiagailuak, jasogailuak, uhalak, orgak. Txigorgailuak. Zurigailuak, oragailuak-irabiagailuak-nahasgailuak-
astingailuak, errotak-fingailuak, zatigailuak-pisagailuak, boixetak, pailak, kontxagailuak, epelgailuak, epelgailudun 
bainugailuak, distira emateko bonboak, bibragailuak, prentsa hidraulikoa, alkalinizatzeko erreaktoreak, moldekagailuak, 
grageagailuak, estrusionagailuak, heltzeko upelak, mantekagailuak, pasteurizagailuak, goporretan jartzeko gailuak, 
trokelagailuak. Forma emateko makinak-laminagailuak, pausatzen uzteko ganberak, labeak (konbekziokoak, 
erradiaziokoak, jarraituak eta abar), frijigailuak, galdarraztagailuak, maria bainuak, dragak. Hutseko egoskailuak, irin-
lehorgailuak, hozkailuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Gailetagintzako produktuak. Kakaoa eta kakao-gurina. Txokolate-oreak eta txokolatezko oinarrizko elaborazioak, hala 
nola tabletak, estalkiak, maskorrak, txokolatinak, mihiak, irudiak, grageak, fideoak, bustitzeko txokolatezko kremak, 
azukretutako kakao-hautsa irinarekin eta abar). Mazapan eta turroi gogorrak, bigunak, txokolatezkoak, kokozkoak, 
esnegain eta intxaurrezkoak, gorringozkoak, pralinezkoak, girlatxezkoak. Karamelu gogorrak eta bigunak, konprimatuak 
eta gomazko pastillak, txikleak, konfiteak, erregaliza eta beste litxarreria batzuk. Izozkiak. Askotariko espezialitateak: 
merengeak, aingeru-torradak, flanak, natillak, krema katalana, gorringoak, bainu-erroskak (Santa Klarako erroskak), 
kaputxinak, produktu frijituak (erroskak, pestiñoak, loreak eta abar), .tarta forratuak (sagar-tarta, almendrazkoa, 
gaztazkoa, esnegainezkoa, kokozkoa eta abar), krepeak, gofreak Elaborazio-prozesuan dauden oreen, pasten eta 
oinarrizko produktuen biltegiratzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak Produktuak elaboratzeko fitxa teknikoak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak eta 
erreferentziak. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Ontziratzeko eta enbalatzeko prozedura-eskuliburuak eta laneko 
argibideak. Materialei eta produktuei buruzko erreferentziak. Barne-entregako oharrak. Biltegiko kontrol-dokumentuak, 
sarrerak, irteerak. Produktuen kalitate-espezifikazioak. Kanpo-eskaerak. Barne-hornidurako agindua. Lan- eta 
gorabehera-erregistroak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak (puntu kritikoak). 
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4. gaitasun-atala:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUEN AKABERA 
ETA DEKORAZIOA EGITEA 

 

Kodea: UC0308_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen akabera eta dekoraziorako ekipamendu eta makinak prestatzea eta 
erregulatzea. 

BI1.1 Akaberako eta dekorazioko lanabes, makina eta ekipamenduen ezaugarriak haien azalpenei lotuta daude. 
BI1.2Ekipamenduak hautatzen eta prestatzen dira ezarritako produkzio-programari jarraikiz, lanabesak 
(dosifikatzeko makinak, elikagailuak, muntagailuak, ponpa injektatzaileak eta abar) behar bezala aldatuz. 
BI1.3 Zintak eta gainerako garraio-elementuak, hala nola mahaiak, ontziak eta erretiluak, prest daudela eta ongi 
dabiltzala egiaztatzen da. 
BI1.4 Prozesu automatikoetan, abiarazteko/gelditzeko eta erregulazioko sistemak egiaztatzen dira, laneko argibideei 
jarraikiz. 
BI1.5 Funtzionamenduko akatsak eta anomaliak detektatu eta jakinarazten dira, eta, ahal baldin bada, zuzentzen eta 
konpontzen dira. 

LB2: Pastelgintzako erdielaboratutako produktuen osaera- eta dekorazio-eragiketak egitea. 
BI2.1 Osaera eta dekorazio egokiena (krema-mota, betegarri gozoa edo gazia, estalkia, gelatinak eta beste batzuk) 
produktuaren arabera zehazten dira, produktuaren elaborazio-fitxa teknikoari jarraikiz. 
BI2.2 Oreak eta oinarrizko pastak lehengoratzeko eta egokitzeko baldintzak zehazten dira, akaberari eta 
dekorazioari heltzeko. 
BI2.3 Osaera- eta dekorazio-eragiketak egiten dira prozesuaren kalitatea eta higienea eta produkzio-mailak 
bermatzeko moduan, produktu bakoitzera egokitutako teknika edo prozedura erabiliz, hala nola kartutxoa, ertzak, 
maskorrak, filigranak, loreak edo beste batzuk daramatzan marrazkia edo idazkia. 
BI2.4 Amaitutako eta dekoratutako pastelek eta tartek elaborazio-fitxa teknikoan zehaztutako baldintzak betetzen 
dituztela egiaztatzen da, desbideratzerik izanez gero beharrezko neurri zuzentzaileak hartuta. 
BI2.5 Produktu bakoitzerako eragiketak amaitzean, pastel eta tarten akaberan eta dekorazioan erabilitako lanabesak 
eta ekipamenduak garbi eta berriz ere erabiltzeko moduan daudela egiaztatzen da.  
BI2.6 Fruitu lehorrak edo hondakin zein soberakinak uzten dituzten beste osagai batzuk erabiltzen direnean, lan-
eremuaren garbiketa kontrolatzen da, hondarrak berreskuratzeko edo birziklatzeko adierazitako tokietan utzita. 

LB3: Gozogintzako, gailetagintzako, txokolategintzako eta beste alor batzuetako osaera- eta dekorazio-eragiketak 
egitea. 

BI3.1 Produktuaren arabera egin beharreko osaera- eta dekorazio-mota zehazten da, elaborazio-fitxa teknikoari 
jarraikiz. 
BI3.2 Gozogintzako, gailetagintzako, txokolategintzako eta beste alor batzuetako oinarriak eta aurrez elaboratutako 
elaborazio osagarriak (kremak, esnegainak, suzedaneoak, betegarriak eta askotariko estalkiak) prestatzeko 
baldintzak ezartzen dira, akabera- eta dekorazio-prozesua gauzatzeko. 
BI3.3 Beharrezko ekipamenduak eta lanabesak gauzatu beharreko osaera- edo dekorazio-prozesuaren arabera 
maneiatzen eta erregulatzen dira. 
BI3.4 Gozogintzako, gailetagintzako, txokolategintzako eta beste alor batzuetako osaera- eta dekorazio-eragiketak 
kalitatea eta higienea eta produkzio-mailak bermatzeko moduan egiten dira, produkzio bakoitzera egokitutako 
teknika edo prozedura erabiliz. 
BI3.5 Gozogintzako eta txokolategintzako produktuek, eta oro har bonboiek, galletek eta gozoek, elaborazio-fitxa 
teknikoan zehaztutako baldintza fisiko eta estetikoak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI3.6 Produzitutako soberakinak eta hondakinak biltzen direla eta berreskuratzeko edo desagerrarazteko esleitutako 
tokietan uzten direla kontrolatzen da. 
BI3.7 Eragiketa bakoitzaren ostean, gozogintzako produktuen osaeran eta dekorazioan erabilitako eremu, lanabes 
eta ekipamenduak garbi uzten dira, higiene-baldintza egokitan. 

LB4: Pastelgintzako eta gozogintzako produktu bukatuak kontserbatzeko eta jartzeko metodoak aplikatzea. 
BI4.1 Produktu bukatuak hozteko edo izozteko ekipamendu eta baliabide osagarriak mantentzen eta erregulatzen 
dira estimatutako iraupen-denboraren eta produktu-motaren arabera. 
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BI4.2 Produktuak ganbera, beira-arasa edo kutxetan sartu eta antolatzeko eragiketak laneko argibideen eskuliburuan 
adierazitako moduan, kantitatean eta denboran egiten dira, produktua ez narriatzeko edo kalitaterik ez galtzeko 
moduan.  
BI4.3 Produktuek hozteko edo izozteko tokietan irauten duten bitartean, tenperatura, hezetasuna eta denborak 
kontrolatzen dira toleratutako mailen barruan eutsiz, desbideratzeak laneko argibideetan estimatutako tolerantzia-
tartearen barruan daudela egiaztatuta. 
BI4.4 Produktu bukatua kontserbazio-tokitik ateratzen denean zuzenean saltzeko edo merkataritza-banaketarako, 
beharrezko neurriak hartzen dira hotz-katea mantentzeko produktua garraiatu eta manipulatu bitartean. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Biltegiak, hozkailuak eta izozkailuak, beira-arasak (hoztuak edo ez) eta erakustokiak. Baskulak, barne-garraiobideak, 
pisagiluak-dosifikatzeko makinak, txigorgailuak, irabiagailuak, nahasgailuak, astingailuak, esnegain-muntagailuak, 
betegailuak, injektagailuak, bainugailuak, distira emateko gailuak, glas azukrearekin estaltzeko gailuak, moldeak, 
sukaldeko lanabesak, errotak, fingailuak, maria bainuak, ebakigailuak, hozteko gailuak, lehengoratzeko ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Gailetak, hostoreak. Ore azukredunetatik eratorritako produktuak (pasta lehorrak, te-pastak, mantekadoak, polboroiak, 
ore hautsia, teilak, mihiak eta abar). Galdarraztatutako oreetatik eratorritako produktuak, hala nola lionesak, petit chouak, 
kauserak, txurroak, erroskoak, erroskilak, frijituak eta abar. Irabiatutako oreetatik eratorritako produktuak, hala nola 
bizkotxoak, magdalenak, merengeak, ijito-besoak eta abar. Pastelak. Tartak. Erdihotzak. Izozkiak. Kanapeak, 
enpanadak eta pastelgintza gaziko beste produktu batzuk. Pastelgintza-produktu dietetikoak: gatzik gabeak, azukrerik 
gabeak, glutenik gabeak, kolesterol eta gantz-azido saturatu gutxi dauzkatenak. Txokolatezko elaborazioak (bonboi 
ebakiak, bonboi moldeatuak, trufak, txokolatezko dekorazioak). Mazapanak (Sotokoak, Toledokoak, iruditxoak, 
panelletak) eta turroiak (gogorrak, bigunak, txokolatezkoak, kokozkoak, esnegain eta intxaurrezkoak, gorringozkoak). 
Karamelu gogorrak eta mastekagarriak, konprimatuak eta gomazko pastillak, txikleak, konfiteak eta beste litxarreria 
batzuk. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak Produktuak elaboratzeko fitxa teknikoak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak eta 
erreferentziak. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Materialei eta produktuei buruzko erreferentziak. Barne-
entregako oharrak. Produktuen kalitate-espezifikazioak. Lan- eta gorabehera-erregistroak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUAK 
ONTZIRATZEA ETA AURKEZTEA 

 

Kodea: UC0309_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Ontziratzeko, errotulatzeko eta etiketatzeko makina, ekipamendu eta materialak prestatzea eta erregulatzea, 
elaboratu beharreko produktuaren arabera. 
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BI1.1 Ontziratzeko espezifikazioak interpretatzen dira (formatua, ontzi- eta material-mota, ontziratzeko metodoa eta 
prozesua), prozesatu beharreko produktuaren arabera. 
BI1.2 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira, laneko argibideetan 
azaltzen diren lanabes-aldaketak (moldeak, hortzak, zilindroak) behar bezala eginez. 
BI1.3 Biltegiari kontsumigarriak hornitzeko eskaera egiten zaio, ezarritako produkzio-erritmoaren arabera. 
BI1.4 Ontziratzeko materialak prest daudela eta prozesatu beharreko produkturako egokiak direla egiaztatzen da, 
eta, espezifikazioak (material-mota eta -kalitatea, tamaina, lodiera, itxiturak, estaldurak eta estalkiak) betetzen ez 
badituzte, alde batera uzten dira. 
BI1.5 Etiketak eta errotulazioak ontzirako edo bilgarrirako egokiak direla egiaztatzen da. 
BI1.6 Gelditzeko eta abiarazteko eragiketak egiten dira laneko argibideetan ezarritako sekuentziei jarraikiz, 
beharrezko aginteak erabiliz eta ezarritako segurtasun-arau eta -mekanismoak betez. 
BI1.7 Ekipamenduen funtzionamenduan anomaliak detektatzen eta balioesten dira; jarraian, zuzentzen dira edo 
mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaio, arauetan ezarritakoari jarraikiz. 

LB2: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak ontziratzeko linea kontrolatzea eta hari eragitea, prozesuaren 
aldagaiak egiaztatuta eta ekipamenduak trebetasunez erabilita, lotearen azken ezaugarriak bermatzeko.  

BI2.1 Ontziratzeko linea material eta produktuez hornitzeko eragiketak beharrezko kantitatean, denboran, tokian eta 
moduan egiten direla egiaztatzen da, prozesuaren jarraipena ahalbidetzeko. 
BI2.2 Laginketaren eta ondorengo pisatzearen bitartez, produktuaren dosifikazioa ezarritako mugen barruan dagoela 
ziurtatzen da. 
BI2.3 Ontziaren itxiera eta zigilatzea aztertzen dira, laneko argibideetan produktu bakoitzerako zehaztutakoa 
betetzen dutela ziurtatzeko. 
BI2.4 Desbideratzerik izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak aplikatzen dira. 
BI2.5 Ontziratutako produktua behar bezala eta dagokion lekura eramaten da ondorengo biltegiratze-, erakusketa- 
edo bidalketa-prozesuen arabera. 
BI2.6 Hondakin-materialek eta produktu amaituek espezifikazioak betetzen ez badituzte, adierazitako moduan eta 
tokietara eramaten dira, bertan birziklatzeko edo tratatzeko, eta lekualdatzea behar bezala gauzatzen dela 
egiaztatzen da. 
BI2.7 Ontziratze-prozesuan kontsumitutako materialak eta produktuak kontabilizatzen dira, eta soberakoak prestatu 
egiten dira erabiltzeko, eta behar izanez gero, hornidura-eskaerak aldatu egiten dira. 
BI2.8 Ontziratzeko prozesuaren emaitza edo gorabeherei buruzko informazioa erregistratzen da, ezarritako moduan 
eta euskarrian. 

LB3: Dagoeneko amaituta eta ontziratuta dauden pastelgintzako eta gozogintzako produktuak enbalatzeko eragiketak 
egitea eta kontrolatzea, ondorengo biltegiratzean eta bidalketan produktuen osotasuna ziurtatzeko.  

BI3.1 Material eta produktuak enbalatzeko linea material eta produktuez hornitzeko eragiketak beharrezko 
kantitatean, denboran, tokian eta moduan egiten dira, prozesuaren jarraipena ahalbidetzeko. 
BI3.2 Prozedura «in situ» egiten bada, kartoizko, paperezko edo plastikozko kutxen muntaketak edo formatuak 
ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI3.3 Enbalatutako paketeak loterako zehaztutakoa betetzen duela kontrolatzen da, ontzien tamaina, forma, pisua 
eta zenbakia adierazita. 
BI3.4 Ixteak, forratzeak, prezintatzeak eta etiketatzeak loterako eta lotearen bidalketarako ezarritako eskakizunak 
betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI3.5 Paletizazioa argibide-eskuliburuan adierazitako moduan eta materialez egiten da. 
BI3.6 Errotuluen testua identifikaziorako eta ondorengo kontrolerako egokia eta osoa dela egiaztatzen da, modu eta 
toki egokian jarrita. 
BI3.7 Enbalatzeko prozesuan akatsak atzematen badira, neurri zuzentzaile egokiak aplikatzen dira. 
BI3.8 Hondakin-materialek eta enbalatutako produktuek kalitate-espezifikotasunak bete behar dituzte, eta, hala ez 
bada, adierazitako moduan eta tokira eraman behar dira, birziklatzeko edo tratatzeko, eta lekualdatzea ongi 
gauzatzen dela egiaztatzen da. 
BI3.9 Enbalatutako produktua adierazitako moduan eta tokira eramaten da, biltegiratzeko edo bidaltzeko. 
BI3.10 Ontziratzeko prozesuan kontsumitutako materialak eta produktuak kontabilizatzen dira, eta soberakoak 
prestatu egiten dira erabiltzeko, eta behar izanez gero, hornidura-eskaerak aldatu egiten dira. 
BI3.11 Enbalatzeko prozesuaren emaitza edo gorabeherei buruzko informazioa erregistratzen da, ezarritako moduan 
eta euskarrian. 

LB4: Beira-arasak eta erakustokiak aurkezteko eta dekoratzeko teknikak identifikatzea, merkaturatzea gauzatzeko. 
BI4.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak kontserbatzeko-erakusteko denbora eta baldintza egokiak 
zehazten dira. 
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BI4.2 Beira-arasa edo erakustokien muntaketan erabili beharreko publizitate-teknikak (kartelak, errotuluak, 
eskaintzak prestatzea, eta beste batzuk) zerrendatzen dira. 
BI4.3 Bezeroari arreta eskaintzeko teknikak aztertzen dira. 
BI4.4 Bilgarri eta pakete erakargarri eta funtzionalak elaboratzeko beharrezko materialak, ekipamenduak eta 
teknikak identifikatzen dira. 
BI4.5 Bezeroari produktua bidaltzen zaio, garaiz eta behar den bezala. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ontziratzeko lineak, poltsaratzeko makinak, zigilatzeko makinak-soldatzeko makinak, prezintatzeko makinak, 
markatzeko, etiketak jartzeko makinak, enbalatzeko lineak, multzokatzeko makinak, ahokatzeko makinak, erretiluratzeko 
makinak, erretraktilatzeko makinak, kutxaratzeko makinak, paletak osatzeko makinak, errotulatzeko makinak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Pastelgintzako eta gozogintzako, gailetagintzako eta txokolategintzako produktuak, ontziratuak eta enbalatuak 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Ontziratzeko eta enbalatzeko prozedura-eskuliburuak eta 
laneko argibideak. Materialei eta produktuei buruzko erreferentziak. Barne-entregako oharrak. Biltegiko kontrol-
dokumentuak, sarrerak, irteerak. Produktuen kalitate-espezifikazioak. Kanpo-eskaerak. Barne-hornidurako agindua. Lan- 
eta gorabehera-erregistroak. Lotearen azken dokumentazioa. Sarrera eta irteerak kontrolatzeko dokumentuak. 

 
 
 
 

6. gaitasun-atala:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAN SEGURTASUN- ETA HIGIENE-ARAUDIA 
ETA INGURUMENA BABESTEARI BURUZKOA APLIKATZEA 

 

Kodea: UC0310_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Indarrean den araudiak ezarritako higiene pertsonalari buruzko arauak aplikatzea eta kontrolatzea, elikagaien 
segurtasuna eta osasungarritasuna bermatuz. 

BI1.1 Erregelamenduzko jantziak eta ekipamendu osoa erabiltzen da eta garbia eta egoera onean mantentzen da, 
ezarritako aldizkakotasunez berrituz. 
BI1.2 Eskatutako garbitasun-egoera pertsonalari eusten zaio eta bereziki, produktuekin kontaktua izan dezaketen 
gorputzeko atalei dagokienez. 
BI1.3 Janarien bidez kutsa daitekeen gaixotasunaren kasuan, ezarritako ohartarazpen-prozedurei jarraitzen zaie. 
BI1.4 Janariekin kontaktuan egon daitezkeen zauriak edo larruazaleko lesioak bendaje edo estalki iragazgaitz 
batekin babesten dira. 
BI1.5 Elikagaietan germenak sar ditzaketen edo haietan eragin negatiboa izan dezaketen ohitura, keinu edo 
jardunbide guztiak saihesten dira. 
BI1.6 Elikagaien higieneari buruzko legeria betetzen dela egiaztatzen da eta hala badagokio, ikusitako anomaliak 
jakinarazten dira. 

LB2: Pastelgintzako eta gozogintzako lantegiko lan-eremuak eta instalazioak produkzioak eta indarrean den araudiak 
eskatutako higiene-estandarretan mantentzea eta/edo kontrolatzea. 

BI2.1 Inguruneko argi-, tenperatura-, aireztapen- eta hezetasun-baldintzak produkzio higienikoa ahalbidetzeko 
egokiak direla egiaztatzen da. 
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BI2.2 Sabaietako, hormetako eta zoruetako azalerek eta bereziki janariekin kontaktuan dauden azalerek ezaugarri 
higieniko-sanitario egokiak dituztela egiaztatzen da eta dagokion txostena idazten da. 
BI2.3 Hustubideko, estrakzioko eta hondakinak husteko sistemak erabilera-egoera egokian daudela egiaztatzen da 
baita aribideko produktuak edo isuriak eskatutako moduan eta azkartasunarekin garbitzen eta desagerrarazten direla 
ere. 
BI2.4 Ateak, leihoak eta bestelako irekidurak itxita eta/edo gailu babesle egokiekin daudela kontrolatzen da, 
kanpoaldearekiko komunikazio-bideak saihesteko. 
BI2.5 Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko eta izurriak kontrolatzeko beharrezkoak diren ekintzak planifikatzen eta 
egiten dira. 
BI2.6 Infekzioguneak eta zikinkeria biltzen den puntuak aztertzen dira, horien jatorria zehazten da eta dagozkion 
neurri aringarriak hartzen dira. 
BI2.7 Animalia parasito eta kutsatzaileak kontrolatzeko eta prebenitzeko sistemak behar bezala aplikatzen direla 
egiaztatzen da. 
BI2.8 Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak egiten edo egiaztatzen dira betiere aginduetan edo argibideetan 
adierazitakoari jarraikiz honako hauei buruz: 

- Erabili beharreko produktuak eta horien dosifikazioa. 
- Eragiketa-, denbora-, tenperatura- eta presio-baldintzak. 
- Ekipamenduen prestaketa eta erregulazioa. 
- Egin beharreko kontrolak. 

BI2.9 Garbitu edo desinfektatu beharreko eremuak edo guneak isolatu eta markatu egiten dira baldintza 
operatiboetan egon arte. 
BI2.10 Eragiketak amaitu ondoren, garbiketako eta desinfekzioko produktuak eta ekipamenduak dagokien leku 
espezifikoan uzten dira arriskurik eta nahasterik ez izateko. 

LB3: Ekipamenduen eta makinen «in situ» garbiketa egitea eta kontrolatzea. 
BI3.1 Ekipamenduak eta lanabesak garbitzeko eta desinfektatzeko beharrezkoak diren ekintzak planifikatzen eta 
egiten dira. 
BI3.2 Produkziorako ekipamenduak eta makinak garbiketa-eragiketak egikaritzeko behar diren baldintzetan 
(geratuta, hustuta, babestuta) daudela egiaztatzen da. 
BI3.3 Erregelamenduzko seinaleak leku egokietan jartzen dira, garbiketagunea mugatuz eta ezarritako segurtasun-
eskakizunei jarraikiz. 
BI3.4 Eskuzko garbiketa-eragiketak produktu egokiekin, finkatutako baldintzetan eta baliabide egokiekin egikaritzen 
direla egiaztatzen da. 
BI3.5 Egin beharreko eragiketa kontrolatzen da, parametroei espezifikazioek eta laneko argibideek finkatutako 
mugen barruan eutsiz. 
BI3.6 Lortutako garbiketa-, desinfekzio- edo esterilizazio-mailak espezifikazioek eta laneko argibideek 
eskatutakoekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI3.7 Produkziorako ekipamenduak eta makinak garbitu ondoren baldintza operatiboetan geratzen direla egiaztatzen 
da. 
BI3.8 Eragiketak amaitu ondoren, garbiketako eta desinfekzioko produktu eta materialak dagokien lekuan ipintzen 
dira arriskuak eta nahasteak saihesteko. 

LB4: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak ingurumena babesteko arauak betez gidatzen/egiten dira. 
BI4.1 Produkzio-prozesuek sortutako hondakinen kantitatea eta motak prozedura-eskuliburuetan ezarritakoarekin bat 
datozela egiaztatzen da. 
BI4.2 Hondakin- eta zakarreria-mota desberdinak mota bakoitzarentzat ezarritako prozedurei jarraikiz jasotzen dira. 
BI4.3 Hondakinak eragiketa-argibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan biltegiratzen dira, ezarritako 
legezko arauak betez. 
BI4.4 Hondakinak arazteko eta/edo desagerrarazteko ekipamenduen funtzionamendu eta baldintza egokiak 
egiaztatzen dira eta hala badagokio, tratatu beharreko hondakinaren arabera eta prozedura-eskuliburuetan 
ezarritako eskakizunei jarraikiz erregulatu egiten dira. 

LB5: Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jardutea, plan horietan bildutako ekintza 
prebentibo eta zuzentzaileak gauzatuz. 

BI5.1 Langileek eta enpresak segurtasun-arloan dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzen dira. 
BI5.2 Segurtasun orokorreko eta larrialdi-egoerak kontrolatzeko ekipamenduak eta baliabideak identifikatzen dira eta 
egoera operatiboan mantentzen dira. 
BI5.3 Lan-eremuan (lanpostua, ingurua, zorguneak) ez da arriskutsuak izan daitezkeen edo bestelako lanak egitea 
eragotziko duten elementurik izango. 
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BI5.4 Laneko ingurune-baldintzetan edo lan-prozesuan detektatutako aldaketak arduradunari jakinarazten zaizkio, 
eta neurriak proposatzen dira aldaketa horiek zuzentzeko edo hobetzeko. 
BI5.5 Langileak instalazioan dauden bitartean eta zerbitzu osagarriak eta orokorrak erabiltzerakoan arlo horri 
buruzko araudian jasotako eta dagozkion seinaleak adierazitako ardura- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI5.6 Izan daitezkeen larrialdi-egoeretan, ezarritako kontrol-, ohartarazpen- edo alarma-prozedurei jarraikiz jarduten 
da. 
BI5.7 Lan-inguruko larrialdi-egoerak kontrolatzeko eskura dauden baliabideak eraginkortasunez erabiltzen dira eta 
erabilera-egoera egokian geratzen direla egiaztatzen da. 
BI5.8 Larrialdi- eta ebakuazio-planen funtzionamenduan edo entseguan agindutako jarraibideen arabera jarduten da. 
BI5.9 Istripuen kasuan, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak aplikatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ekipaje pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioen garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-
garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. Ohartarazpen- 
eta seinaleztapen-elementuak. Hondakinak arazteko eta ebakuatzeko ekipamenduak. Laginak hartzeko tresnak. 
Ingurune-faktoreak bizkor zehazteko aparatuak. Sistemak, seinaleztapen orokorra eta larrialdiko ekipamenduak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Elikagaien segurtasun- eta osasungarritasun-bermea. Instalazio eta ekipamendu garbiak, desinfektatuak eta egoera 
operatiboan. Hondakinak botatzeko edo husteko egoeran. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedura-eskuliburuak, baimenak eta laneko argibideak. Garbiketa-
seinaleztapenak. Araudi tekniko-sanitarioa. Hondakinei buruzko araudia. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. 
Lan- eta gorabehera-erregistroak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak.Ingurumenari eta 
hondakinen kudeaketari buruzko araudia. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO BILTEGIRATZEA ETA 

ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZA ETA POSTREGINTZARAKO OINARRIZKO 

ELABORAZIOAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
GOZOGINTZAKO ETA BESTE ESPEZIALITATE BATZUETAKO 

PRODUKTUAK 
 

4. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUEN AKABERA ETA 

DEKORAZIOA 
 

5. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUAK ONTZIRATZEA 

ETA AURKEZTEA 
 

6. prestakuntza-modulua:  
SEGURTASUNA ETA HIGIENEA PASTELGINTZAN ETA GOZOGINTZAN 

 

7. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

3 
4 
5 

7 
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1. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO BILTEGIRATZEA ETA 
ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

Kodea: MF0305_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0305_2: Lehengai eta gai osagarrien eta produktu amaituen hornidura, 

biltegiratzea eta bidalketa kontrolatzea eta elaborazio prozesuetan erabili beharreko ekipamendu eta lanabesak prestatzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintzan eta gozogintzan erabilitako lehengaien eta gai osagarrien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.1 Lehengaien eta gai osagarrien taldeak eta horien aurkezpen komertzialak sailkatzea eta horien guztien 
ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Lehengaien eta gai osagarrien hornitzaile izan daitezkeenak zerrendatzea, eta garatzen ari den produkzio-
prozesurako egokiena dena hautatzea. 
EI1.3 Lehengaien eta gai osagarrien ezaugarri organoleptikoak eta oinarrizko propietate fisiko-kimikoak deskribatzea. 
EI1.4 Lehengaiei eta gai osagarriei aplikatutako oinarrizko kontrolak eta kontrol organoleptikoak eta fisiko-kimikoak 
identifikatzea. 
EI1.5 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen osaera zenbait elikagai-alergia, -intolerantzia edo -nahasterekin 
lotzea. 

A2: Pastelgintzako eta gozogintzako lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea, sailkatzea eta kodetzea, eta, biltegiratzeko, 
produktu bakoitzera egokitutako irizpideak aplikatzea. 

EII2.1 Lehengaien eta gai osagarrien horniduraren kudeaketarekin lotutako dokumentazioa identifikatzea (eskaera-
orriak, albaranak, sarrera-erregistroa eta garraioan gertatutako gorabeherei buruzko txostenak). 
EI2.2 Kanpo-garraioko baliabideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI2.3 Salgaiak babesteko sistemen ezaugarriak zehaztea eta garraioan izan ditzaketen alterazioak aztertzea. 
EI2.4 Lehengaiak eta gai osagarriak, produktu bakoitzak bete beharreko biltegiratze-baldintza fisikoen (iraungitzea, 
forma, tamaina, pisua, erresistentzia eta beste ezaugarri batzuk) arabera sailkatzea. 
EI2.5 Salgaiak kodetzea. 
EI2.6 Pastelgintza-gozogintzako industrian erabilitako biltegiratze-sistemen ezaugarriak zehaztea eta sistema 
bakoitzaren abantailak eta eragozpenak azaltzea. 
EI2.7 Elikagaien biltegietan gehien erabiltzen diren salgaiak kargatzeko, deskargatzeko, garraiatzeko eta barne-
manipulazioa egiteko ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak eta maneiua deskribatzea. 
EI2.8 Biltegi batek izan behar dituen segurtasun-neurri orokorrak identifikatzea, betiere indarrean den araudiari jarraikiz. 
EI2.9 Salgaien maneiuan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea. 
EI2.10 Lantegian eskaera bat jasotzen denean: 

- Lehengaiak eta gai osagarriak jasotzearekin lotutako dokumentazioa betetzea. 
- Ontzi, enbalaje eta garraiobideen ezaugarriak eta egoera egiaztatzea, eta itzulketak erabakitzea eta justifikatzea, 

horrelakorik badago. 
- Jasotako salgaiak sailkatzea eta kodetzea. 
- Lehengaiak eta produktu osagarriak garraiatzea eta produktu bakoitzera egokitutako tokietan biltegiratzea, 

kasuan kasu egokiak diren barne-garraiobideak hautatuz eta salgaien garraioari dagozkion segurtasun-neurriak 
betez. 

A3: Izakinak kontrolatzea eta produkzio-lineen barne-hornidura ezarritako programen arabera antolatzea. 
EI3.1 Zenbait kontzeptu (gehieneko stocka, stock hoberena, segurtasun-stocka eta gutxieneko stocka) azaltzea, hori 
kalkulatzeko esku hartzen duten aldagaiak identifikatuz. 
EI3.2 Eskuragarri dauden lehengaien eta gai osagarrien inbentarioak egitea, biltegiratutako salgaien arabera erabilitako 
inbentario-mota justifikatuz. 
EI3.3 Stockak erregistratzeko dokumentuak, biltegiko fitxak, egiteke duden hornidurak eta barne-hornidurak 
identifikatzea eta betetzea. 
EI3.4 Biltegia kudeatzeari aplikatutako aplikazio informatikoak erabiltzea. 
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A4: Pastelgintzako eta gozogintzako produktu amaituen bidalketa antolatzea, garraio- eta kontserbazio-baldintzak 
justifikatuz. 

EI4.1 Bidalketarekin lotutako dokumentazioa betetzea. 
EI4.2 Izakinen irteera erregistratzea stocka eguneratuz. 
EI4.3 Lotearen osaera eta lotea garraiatzeko baldintza egokiak zehaztea (hauskortasuna, tenperatura, hezetasun 
erlatiboa eta bestelakoak). 
EI4.4 Garraiobideen ezaugarriak identifikatzea produktu amaituen kalitatea eta elikagaien segurtasuna bermatzeko.  
EI4.5 Salgaiak garraiobidean kokatzeko modu egokia deskribatzea babestuta daudela ziurtatzeko. 
EI4.6 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen bidalketan eta garraioan egin ohi diren hutsegite nagusiak aztertzea, 
eta eman daitezkeen konponbideak azaltzea . 

A5: Pastelgintza-gozogintzako produktuak elaboratzeko ekipamenduen, makinen eta lanabesen lehen mailako mantentzeko, 
prestatzeko eta garbiketako eskakizunak identifikatzea eta horretarako eragiketak egitea. 

EI5.1. Pastelgintzako eta gozogintzako elaborazioetan erabilitako lanabesak identifikatzea eta prestatzea. 
EI5.2 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen elaborazioan erabilitako makinen eta ekipamenduen 
funtzionamendua, osaera eta segurtasuneko gailuak deskribatzea. 
EI5.3 Ekipamendu eta zerbitzu osagarrien lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea eta dagozkion argibideei 
edo eskuliburuei jarraikiz egikaritzea. 
EI5.4 Lanabesen, makinen, ekipamenduen eta eremuen garbiketa egitea, elaborazioaren eskakizunen maila lortzeko. 
EI5.5 Elaborazio-ekipamenduak egikaritu beharreko prozesuaren eskakizunetara egokitzea. 
EI5.6 Makinak erabiltzerakoan sortzen diren anomaliak edo funtzionamendu-arazo nagusiak azaltzea, kasu bakoitzari 
dagokion konponketa identifikatuz. 
EI5.7 Garbiketako eta mantentze-lanetako hondakinak desagerrarazteko sistemak, ingurumena betetzen dutenak, 
identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Pastelgintza-konfeterian erabilitako lehengaiak. 
- Irinak: osaera eta ezaugarri fisikoak, kimikoak eta erreologikoak. Irinen sailkapena eta motak. Biltegiratzea eta 

erregelamentazioa 
- Legamiak eta harrotzaileak: funtzioa. Legamia-motak. Egokitzapena eta kontserbazioa.  
- Ura eta gatza: Propietateak, osaera eta ezaugarriak. Papera eta pastelgintzako ore eta pasten osaeran duen 

eragina. 
- Edulkoratzaileak: motak (naturalak eta artifizialak), ezaugarriak, erregelamentazioa. Pastelgintza-gozogintzako 

oreetan duten funtzioak eta ondorioak.  
- Gehigarriak: sailkapena, funtzioa, erregelamentazioa.  
- Arrautzak eta arrautza-produktuak: Arrautza-motak eta -ezaugarriak, egitura-osaera eta osaera kimikoa, funtzioak, 

kontserbazioa. 
- Materia koipetsuak: sailkapena, osaera, propietateak, egokitzapena eta kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako 

produktuetan duten eragina. 
- Esnekiak: motak, osaera, funtzioa, egokitzapena eta kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako produktuetan duten 

eragina. 
- Kakaoa eta produktu eratorriak: horiek lortzeko eta elaboratzeko prozesua, osagaiak, ezaugarriak, akatsak, 

biltegiratzea eta kontserbazioa. Suzedaneoak. Pastelgintza-gozogintzako erabilera nagusiak. 
- Frutak eta deribatuak: sailkapena eta kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako erabilera nagusiak. 
- Fruitu lehorrak eta espeziak: sailkapena, kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako erabilera nagusiak. 
- Lehengaien oinarrizko zehaztapen organoleptikoak (test sentsorialak eta probaketak) eta fisiko-kimikoak. 
- Pastelgintza-konfeterian erabilitako gai osagarriak. 
- Hornitzaileak eta formatu komertzialak identifikatzea. 
- Pastelgintza-gozogintzan erabiltzen diren lehengaiekin lotutako elikagai-intolerantzia edo -alergia nagusiak. 

2. Pastelgintza-gozogintzako biltegiaren kudeaketa. 
- Biltegien diseinuari eta eragiketei buruzko nozioak. 
- Stock-motak. (gehieneko stocka, stock hoberena, segurtasun-stocka eta gutxieneko stocka). Aldagaiak. 
- Izakinen kontrola. Inbentarioa eta motak. Errotazioak. 
- Izakinen balorazioa. Izakinak balioesteko metodoak. PMP, FIFO eta bestelakoak. 
- Biltegi baten kudeaketarekin lotutako dokumentazio teknikoa: 

• Biltegi-fitxen elaborazioa. 

• Eskaera-oharrak. Barne-entregako oharrak. 
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• Hornidura-dokumentazioa (albaranak).  
• Biltegiko kontrol-dokumentuak. 

• Fakturak. 

3. Pastelgintza-gozogintzako salgaiak jasotzea. 
- Jasotze-jarduera antolatzea. 
- Jasotze-jardueran gauzatzen diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Sarrera- eta irteera-dokumentazioa. 
- Kantitateak neurtzea eta pisatzea. 
- Bestelako kontrolak (fisikoak, organoleptikoak, iraungipena eta bestelakoak)  
- Salgaiak babestea.  

4. Pastelgintza-gozogintzako produktuak biltegiratzea eta biltegia kontrolatzea. 
- Biltegiratze-sistemak, biltegi-motak. 
- Salgaien sailkapena eta kodifikazioa. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko, garraiatzeko eta manipulatzeko barne-prozedurak eta -ekipamenduak. 
- Salgaiak kokatzea, espazioaren aprobetxamendurik hoberena eta seinaleztapena. 
- Kontserbatzeko baldintza orokorrak, salgai-motaren arabera. 
- Biltegiaren egokitzapena eta banaketa. 
- Biltegiratze- eta manipulazio-kostuen kalkulua. 
- Biltegia kontrolatzeko barne-dokumentazioa: Sarrera- eta irteera-erregistroak. 
- Biltegiratzearen egungo joerak. 
- Biltegiko istripuen prebentzioa arautzen duen araudia. 
- IKTen aplikazioa biltegien kudeaketan: 

• Aplikazio informatikoak (kalkulu-orriak, testu-prozesadoreak, datu-baseak eta kudeaketa-aplikazio 
espezifikoak). 

• Informazioaren transmisioa: komunikazio-sareak eta posta elektronikoa.  

5. Pastelgintza-gozogintzako salgaien bidalketa. 
- Bidalketaren antolaketa. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Kanpo-garraioa: 

• Garraiobide bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak. 

• Garraiobidea hautatzeko irizpideak. Salgaiak kokatzea eta babestea. 
- Irteera-dokumentazioa. 

6. Pastelgintzako eta postregintzako produktuak elaboratzeko lanabesak, ekipamenduak eta instalazioak 
doitzea.  
- Pastelgintzako eta postregintzako lantegia: Eskakizunak, zerbitzu osagarriak, makina eta ekipamenduak, 

lanabesak. 
- Ekipamenduen eta lan-eremuen banaketa. 
- Segurtasuneko gailuak eta arauak ekipamenduak eta lanabesak maneiatzean. 
- Lan-eremuen, ekipamenduen eta lanabesen garbiketa. 
- Ekipamenduen eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Ekipamenduak abiarazteko, erregulatzeko, maneiatzeko eta gelditzeko prozedurak: oinarriak eta ezaugarriak. 
- Ekipamenduen manipulazioari dagozkien gorabehera tipoak eta horiek izan ditzaketen konponbideak. 
- Garbiketako eta mantentze-lanetako hondakinak desagerraraztea. 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZA ETA POSTREGINTZARAKO OINARRIZKO 
ELABORAZIOAK 
 

Kodea: MF0306_2 
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Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0306_2: Pastelgintza-postregintzarako hainbat aplikaziotarako oinarrizko 

produktuak, oreak eta pastak elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
PASTELGINTZA-POSTREGINTZAKO ORE ETA PASTEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1052 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau LB1, LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenei lotzen zaie, 

pastelgintzako eta postregintzako ore eta pasten elaborazioari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jeneroen barne-hornidurako prozesua antolatzea, ezarritako produkzio-planen arabera. 
EI1.1 Produkzio-plan jakinei aurre egiteko jenero-premiak kalkulatzea, kalitate-mailak zehaztuta. 
EI1.2 Dagozkien departamentuetako jeneroen barne-hornidura eskatzeko beharrezko dokumentazioa egitea. 
EI1.3 Jeneroak hornitzea, araudi higieniko-sanitarioa betez eta aurrez ezarritako ordenaren eta denboraren arabera. 
EI1.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketetarako baliabide egokiak erabiltzea, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 
EI1.5 Jeneroek behar dituzten lehengoratze- eta egokitze-eragiketak egitea, ondoren pastelgintza-postregintzako 
elaborazioetan erabiltzeko. 
EI1.6 Oinarrizko elaborazioak eta jeneroak jartzeko tokia identifikatzea, bakoitzari esleitutako helmuga, jasotako 
argibideak eta araudi higieniko-sanitarioa kontuan hartuta. 
EI1.7 Lehengaien egokitzeko, lehengoratzeko eta barne-hornidurako prozesuetan higiene eta segurtasun pertsonaleko 
neurriak identifikatzea eta aplikatzea. 

A2: Pastelgintzako eta postregintzako produktuak egiteko beharrezkoak diren hainbat aplikaziotarako oinarrizko pastak eta 
oreak prestatzeko prozesuak zehaztea. 

EI2.1 Pastelgintzako eta postregintzako produktu nagusiak ezagutzea eta sailkatzea Araudi Tekniko Sanitarioaren 
arabera. 
EI2.2 Pastelgintzarako eta postregintzarako oinarrizko pasta eta oreen ezaugarri orokorrak identifikatzea, oinarrizko 
pasta- edo ore-mota bakoitzaren produktu esanguratsuenekin lotuta. 
EI2.3 Oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu eta 
kantitateetara egokitzea. 
EI2.4 Prozesuaren egikaritzapenari buruzko dokumentazio teknikoa (fluxu-diagramak, elaborazio-fitxak) eta prozedurari 
eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.5 Elaborazio-prozesuko etapa bakoitzaren helburua, etapa horiek gauzatzeko baldintzak, kontrolatu beharreko 
parametroak eta eskatutako ekipamenduak adieraztea. 
EI2.6 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, tentsio-maila handikoak, fenilzetonurikoak, laktosa- edo arrautza-
intolerantzia dutenak eta bestelakoak) oreen arteko aldeak (formulan eta prozesuan) aztertzea eta justifikatzea. 
EI2.7 Pastelgintzako eta postregintzako oinarrizko teknikak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI2.8 Elaborazioen azken emaitzak balioestea, izan ditzaketen akatsak, horien arrazoiak eta har daitezkeen neurri 
zuzentzaileak identifikatuta. 
EI2.9 Pastelgintza-postregintzako produktuak elaboratzeko hainbat egoeratan: 

- Pastelgintza-postregintzako produktu-eskaintzetatik edo lan-plan jakinetatik eratorritako hainbat aplikaziotarako 
oinarrizko elaborazioen premiak identifikatzea. 

- Lehengaien premiak kalkulatzea, produktuaren eta fabrikatu beharreko produktu-kantitatearen arabera. 
- Egokitu behar diren lehengaiak egokitzea. 
- Egin beharreko elaboraziorako beharrezko ekipamendu eta lanabesak hautatzea. 
- Produkzio-prozesurako parametro egokiak (irabiatzeko edo oratzeko abiadura, labearen tenperatura, denbora 

eta beste batzuk) ezartzea. 
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- Elaboratutako produktuaren kalitate-estandarraren desbideratzerik atzemanez gero ezarri beharreko neurri 
zuzentzaileak erabakitzea. 

- Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun-neurri 
espezifiko pertsonalak aplikatzea. 

A3: Pastelgintzarako eta postregintzarako produktu gordinak, erdielaboratuak eta oinarrizko elaborazioak kontserbatzeko eta 
lehengoratzeko metodo eta ekipamendu egokiak identifikatzea eta aplikatzea. 

EI3.1 Lehengaiak, erdielaborazioak eta oinarrizko elaborazioak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko toki, 
metodo eta ekipamendu egokienak justifikatzea, esleitutako helmugaren, produktuaren berezko ezaugarrien eta araudi 
higieniko-sanitarioaren arabera. 
EI3.2 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten eragiketa osagarrien ezaugarriak 
zehaztea, hautatutako metodoaren/ekipamenduaren, jasotako argibideen eta esleitutako helmuga edo kontsumoaren 
arabera. 
EI3.3 Fabrikazio-prozesuaren etapak bereiztea, eta, etorkizunean kontsumitzeko edo ondorengo elaborazioetan 
erabiltzeko, kontserbazio-tratamendua jaso dezaketen produktuak zerrendatzea. 
EI3.4 Elaborazio desberdinetan hotza aplikatzeak eragiten dituen arazoak ezagutzea, eta arazo horiek produktu 
amaituan ikusitako anomaliekin edo desberdintasunekin lotzea. 
EI3.5 Pastelgintzan eta postregintzan hotz industriala aplikatzeko prozesuetako higiene- eta segurtasun-neurri 
espezifikoak identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Pastelgintzako eta postregintzako elaborazioen aurreko eragiketak egitea 
- Jenero-premiak ondorioztatzea eta kalkulatzea, garatu beharreko elaborazioen arabera. 
- Barne-hornidura: dokumentazioa eta eragiketak egitea. 
- Sargaiak eta prozesuak prebenitzeko eta kontrolatzeko jarduerak, emaitza okerrak saihesten ahalegintzeko. 
- Pastelgintzako eta postregintzako lehengaiak lehengoratzea eta/edo egokitzea. 
- Ekipamendu elkartuen identifikazioa, maneiua eta kontrol-parametroak. 

2. Pastelgintza-postregintzako oinarrizko teknikak eta eragiketak. 
- Pastelgintzari eta postregintzari lotutako hiztegi teknikoa. 
- Oinarrizko eragiketak: pisatzea, bolumenak neurtzea, irabiatzea, nahastea, oratzea, gehitzea, bahetzea, egostea 

eta frijitzea. 
• Deskribapena, ezaugarriak, tipologia, metodoak eta ohiko aplikazioak. 

• Egikaritzeko prozedurak, kontrolatu beharreko parametroak, entsegu praktikoak, emaitzen balorazioa eta 
kontrola. 

- Oinarrizko teknikak: Molde eta latak prestatzea eta horien barne-estalkia jartzea, piezak pintatzea, txokolatea 
epeltzea, arrabola, espatula, pastelgintzako mahuka eta kartutxoa edo paperezko kukurutxoa maneiatzea. 
• Deskribapena, ezaugarriak, tipologia, metodoak eta ohiko aplikazioak. 

• Egikaritzeko prozedurak, kontrolatu beharreko parametroak, entsegu praktikoak, emaitzen balorazioa eta 
kontrola. 

3. Pastelgintzako eta postregintzako ore eta pasten elaborazioa 
- Ore-mota desberdinen bereizgarriak. 
- Ore-mota nagusiak: 

• Hostoreak. Elaborazio nagusiak: milorriak, palmerak, vol au ventak, kañak, palmerak, korneteak, ferrak eta 
beste batzuk. 

• Azukretutako oreak. Elaborazio nagusiak: katu-mihiak, tulipak, mahukako pasta kizkurrak, mahukako pasta 
lauak, ebakitzeko pastak, ore hautsi gazia (Quiche Lorraine) eta gozoa, sable-pasta, teilak edo beste batzuk. 

• Galdarraztatutako oreak. Elaborazio nagusiak: petit chouak, kauserak eta txurroak. 
• Irabiatutako oreak. Elaborazio nagusiak: magdalenak, sobaoak, gurinopilak, moldeko bizkotxoa, plantxako 

bizkotxoa, trinkoa, soletilla eta beste batzuk. 
• Postregintzako oreak eta beste elaborazio batzuk. Elaborazio nagusiak: Merengeak, torradak, flanak, 

gorringoak, erdihotzak (bavarois, mousseak, charlotteak, parfaita), krema katalana eta beste batzuk. 
- Pastelgintzako eta postregintzako ore eta pasta desberdinak elaboratzeko prozesuen oinarriak. 
- Formulazioak. 
- Elaborazio-prozesu desberdinen kontrol-parametroak. 
- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 
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4. Pastelgintzako eta postregintzako elaborazioak kolektibo berezientzat (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- 
eta arrautza-intolerantzia dutenak eta abar). 
- Elikagai-intolerantzia- eta -alergia nagusien identifikazioa. 
- Kolektibo berezi horientzako produktuen elaborazioaren formulazioa eta fitxa teknikoa. 
- Produktu horiek lortzeko erabilitako lehengaien eta teknologiaren aldaketa nagusiak eta funtsezko puntuak. 
- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak.  

5. Hotz-teknikak pastelgintza-postregintzako ore eta pasten elaborazioan aplikatzea. 
- Elaborazio-prozesuak eta formulak egokitzea. 
- Pastelgintzako eta postregintzako produktuak izoztea-desizoztea. 
- Pastelgintzako produktuak hoztea. 
- Ekipamendu espezifikoak: osaera eta erregulazioa. 
- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
PASTELGINTZA-POSTREGINTZAKO ELABORAZIO OSAGARRIAK 
 
Kodea: UF1053 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenei lotzen zaie, pastelgintzako eta 

postregintzako elaborazio osagarriei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintza-postregintzarako elaborazio osagarriak prestatzeko prozesuak egitea, zuzenean kontsumitzeko edo 
platerak eta produktuak osatzeko egokiak izateko moduan. 

EI1.1 Kremen, betegarri gozo eta gazien, estalkien, jarabeen, ziropen, marmeladen, gelatinen eta pastelgintza-
postregintzan erabil daitezkeen bestelakoen motak sailkatzea, elaboratu beharreko produktuei lotuta. 
EI1.2 Krema-, bainu-, betegarri-, jarabe-, ziropa-, marmelada-mota bakoitza elaboratzeko beharrezko osagaiak 
zehaztea. 
EI1.3 Oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu eta 
kantitateetara egokitzea. 
EI1.4 Pastelgintza-postregintzako produktu-eskaintzetatik edo lan-plan jakinetatik eratorritako hainbat aplikaziotarako 
elaborazio osagarrien premiak identifikatzea. 
EI1.5 Pastelgintza-postregintzarako produktu osagarriak fabrikatzeko prozesu bakoitzean integratutako eragiketen 
sekuentzia deskribatzea (fluxu-diagrama), eta eragiketa bakoitzaren helburuak eta ondorioak adieraztea. 
EI1.6 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, tentsio-maila handikoak, fenilzetonurikoak, laktosa- edo arrautza-
intolerantzia dutenak eta bestelakoak) elaborazio osagarrien arteko aldeak (formulan eta prozesuan) aztertzea eta 
justifikatzea. 
EI1.7 Ekipamenduak elaborazioekin lotzea, eta makina edo ekipamendu bakoitzera egokitutako lan-baldintzak 
erregulatzea edo programatzea. 
EI1.8 Elaborazio osagarriei lotutako ezaugarriak edo kalitate-parametroak (tenperatura hoberena, fluidotasuna, 
muntatzea edo loditasuna, eta beste batzuk) identifikatzea. 
EI1.9 Lortutako elaborazioetan, ezaugarri fisiko eta organoleptiko egokien desbideratzeak ezagutzea, arrazoiak 
identifikatuz, eta egin daitezkeen zuzenketak proposatzea. 
EI1.10 Pastelgintza-postregintzako produktu osagarriak elaboratzeko hainbat egoeratan: 

- Lehengaien premiak kalkulatzea, produktuaren eta fabrikatu beharreko produktu-kantitatearen arabera. 
- Egokitu behar diren lehengaiak egokitzea (hoztea, heltzea, zaporea ematea, berotzea eta beste batzuk). 
- Egin beharreko elaboraziorako beharrezko ekipamendu eta lanabesak hautatzea. 
- Produkzio-prozesurako parametro egokiak ezartzea (osagaiak gehitzeko eta nahasteko ordena, irabiatzeko edo 

oratzeko denbora eta abiadura, labean erretzeko tenperatura eta denbora, eta beste batzuk). 
- Egindako elaborazio bakoitzaren tenperaturaren, fluidotasunaren, egostearen, muntatzearen edo loditasunaren 

puntu hoberena zehaztea. 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

30

- Elaboratutako produktuaren kalitate-estandarraren desbideratzerik atzemanez gero ezarri beharreko neurri 
zuzentzaileak erabakitzea. 

- Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun-neurri 
espezifiko pertsonalak aplikatzea. 

A2: Pastelgintzako eta postregintzako elaborazioetarako produktu osagarriak kontserbatzeko eta lehengoratzeko metodo eta 
ekipamendu egokiak identifikatzea eta aplikatzea. 

EI2.1 Lehengaiak eta elaborazio osagarriak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko toki, metodo eta 
ekipamendu egokienak justifikatzea, esleitutako helmugaren, produktuaren berezko ezaugarrien eta araudi higieniko-
sanitarioaren arabera. 
EI2.2 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten eragiketa osagarrien ezaugarriak 
zehaztea, hautatutako metodoaren/ekipamenduaren, jasotako argibideen eta esleitutako helmuga edo kontsumoaren 
arabera. 
EI2.3 Fabrikazio-prozesuko etapak zehaztea, eta, etorkizunean kontsumitzeko edo ondorengo elaborazio batean 
erabiltzeko, kontserbazio-tratamendua jaso dezaketen produktuak zerrendatzea. 
EI2.4 Hotza elaborazio desberdinetan aplikatzean sortzen diren arazo nagusiak ezagutzea, eta azken produktuan 
atzemandako anomalia edo aldeekin lotzea. 
EI2.5 Hotz industriala pastelgintzan eta postregintzan aplikatzeko prozesuen higiene- eta segurtasun-neurriak 
identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarrien aurreko eragiketak. 
- Jenero-premiak ondorioztatzea eta kalkulatzea, garatu beharreko elaborazioen arabera. 
- Barne-hornidura: dokumentazioa eta eragiketak egitea. 
- Sargaiak eta prozesuak prebenitzeko eta kontrolatzeko jarduerak, emaitza okerrak saihesten ahalegintzeko. 
- Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarrietarako lehengaiak lehengoratzea eta egokitzea. 
- Ekipamendu elkartuen identifikazioa, maneiua eta kontrol-parametroak. 

2. Krema edo betegarri gozoen elaborazioa. 
- Krema-mota nagusiak: 

• Arrautzaz egindako kremak: pastel-krema, labean erretzeko pastel-krema, gorringozko krema, gurinezko 
krema eta bestelakoak. 

• Irabiatutako kremak: almendrazko krema, krema muselina, mokazko krema, trufazko krema, esne-gain 
harrotua eta bestelakoak. 

• Krema arinak: Chantillya, fondanta eta bestelakoak. 
- Elaborazio bakoitzari dagozkion osagaiak identifikatzea. 
- Elaborazio bakoitzaren formulazioa. 
- Eragiketa-sekuentzia. 
- Krema bakoitzaren harrotze-, irabiatze- eta loditasun-puntua eta berezko ezaugarriak zehaztea. 
- Anomalia eta akats ohikoenak aztertzea. Izan daitezkeen zuzenketak. 
- Kontserbazioa eta higiene-arauak. 
- Krema-mota bakoitzerako egokiak diren produktuak identifikatzea. 

3. Betegarri gazien elaborazioa. 
- Motak: oinarri-krema betegarri gazientzat, bexamel-krema eta bestelakoak. 
- Elaborazio bakoitzari dagozkion osagaiak identifikatzea. 
- Elaborazio bakoitzaren formulazioa. 
- Eragiketa-sekuentzia. 
- Elaborazio bakoitzaren harrotze-, irabiatze- eta loditasun-puntua eta berezko ezaugarriak zehaztea. 
- Anomalia eta akats ohikoenak aztertzea. Izan daitezkeen zuzenketak. 
- Kontserbazioa eta higiene-arauak. 
- Krema bakoitzerako egokiak diren produktuak identifikatzea. 
- Pastelgintzako estalkien elaborazioa: 

• Motak: glas azukrearekin, almendra-pastekin, txokolatezko kremarekin, fruitu-distirekin eta bestelakoekin. 
• Elaborazio bakoitzari dagozkion osagaiak identifikatzea. 

• Elaborazio bakoitzaren formulazioa. 

• Eragiketa-sekuentzia. 

• Elaborazio bakoitzaren harrotze-, irabiatze- eta loditasun-puntua eta berezko ezaugarriak zehaztea. 
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• Anomalia eta akats ohikoenak aztertzea. Izan daitezkeen zuzenketak. 
• Kontserbazioa eta higiene-arauak. 

• Krema bakoitzerako egokiak diren produktuak identifikatzea. 
- Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarriak kolektibo berezientzat (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- eta 

arrautza-intolerantzia dutenak eta abar). 
• Elikagai-intolerantzia- eta -alergia nagusien identifikazioa. 

• Kolektibo berezi horientzako produktuen elaborazioaren formulazioa eta fitxa teknikoa. 

• Produktu horiek lortzeko erabilitako lehengaien eta teknologiaren aldaketa nagusiak eta funtsezko puntuak. 

• Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak.  

4. Hotz-teknikak pastelgintza-postregintzako elaborazio osagarrietan aplikatzea. 
- Elaborazio-prozesuak eta formulak egokitzea. 
- Pastelgintzako eta postregintzako produktu osagarriak izoztea-desizoztea. 
- Pastelgintzako produktu osagarriak hoztea. 
- Ekipamendu espezifikoak: osaera eta erregulazioa. 
- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua: 
GOZOGINTZAKO ETA BESTE ESPEZIALITATE BATZUETAKO 
PRODUKTUAK 
 

Kodea: MF0307_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0307_2: Gozogintzako, txokolategintzako, gailetagintzako eta beste 

elaborazio batzuetako produktuen elaborazio-eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 
 
 

3.1 prestakuntza-atala 
TXOKOLATEAREN ETA DERIBATUEN, TURROIEN, MAZAPANEN ETA 
LITXARRERIEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1054 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kakaoa prozesatzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, eskatutako kalitatea eta higienea 
lortzeko. 

EI1.1 Kakao-aleen kalitate-parametroak, barietate desberdinak eta kakao-mota desberdinak elaboratzeko erabiltzen 
diren proportzioak zehaztea. 

3 
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EI1.2 Kakao-alea prozesatu aurreko etapak zerrendatzea (alea garbitzea, torrefaktatzea, zuritzea eta bahetzea), etapa 
bakoitzean kontrolatu beharreko parametro teknologikoak (garbiketa-makinak eta baheak doitzea, alea txigortzeko 
tenperatura eta denbora, eta beste batzuk) azalduta. 
EI1.3 «Kakao-likorea» lortzeko etapak identifikatzea (ehotzea, fintzea, alkalinizatzea) identifikatzea, etapa bakoitzean 
kontrolatu beharreko ekipamenduak eta parametroak (partikularen azken tamaina, azidotasun-maila) zehaztuta. 
EI1.4 Kakaoa elaboratzeko prozesuaren azken etapak zehaztea (berotzea eta prentsatzea, hoztea, kakao-opila ehotzea, 
kakao-gurina iragaztea eta usaina kentzea), etapa bakoitzean kontrolatu beharreko ekipamenduak eta parametroak 
(tenperatura eta presioa, kakao-hautsaren granulometria, iragazkiaren tamaina eta beste batzuk) ezarriz, azken bi 
produktuak lortzeko: kakao-hautsa eta kakao-gurina: 
EI1.5 Azken produktuek bildu behar dituzten ezaugarri fisiko eta organoleptikoak, desbideratze ohikoenak eta har 
daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztea. 
EI1.6 Kakaotik abiatuta lortutako produktuen gama identifikatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 

A2: Txokolategintzako produktuak eta deribatuak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak 
zehaztea, eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI2.1 Ezaugarri orokorrak, oinarrizko osagaiak eta txokolate-motak eta -suzedaneoak ezagutzea. 
EI2.2 Txokolate-elaborazioetan erabilitako betegarri eta produktu osagarri nagusiak identifikatzea. 
EI2.3 Oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu eta 
kantitateetara egokitzea. 
EI2.4 Txokolatea elaboratzeko prozesu bakoitzean integratutako eragiketen sekuentzia deskribatzea: kakaoa, kakao-
gurina eta beste osagai batzuk (azukrea, esne-hautsa, lezitina, banilla eta abar) hautatzea eta nahastea, aurrefintzea, 
fintzea, kontxatzea edo malaxatzea, epeltzea, moldekatzea, hoztea eta desmoldekatzea, elaborazio-prozesuko etapa 
bakoitzaren helburuak eta ondorioak adierazita. 
EI2.5 Etapa bakoitza gauzatzeko bete beharreko baldintzak eta ekipamenduak kontrolatzeko eskatutako parametroak 
zehaztea. 
EI2.6 Txokolatezko produktuen elaborazioetan atzemandakok akatsen arrazoiak identifikatzea eta egin daitezkeen 
zuzenketak proposatzea. 
EI2.7 Txokolatezko estalkiak urtzeko, epeltzeko, moldekatzeko, tabletatzeko eta hozteko eragiketak egitea, produktuaren 
kristalizazio egokia lortzeko. 
EI2.8 Desmoldekatzearen ostean lortutako produktuaren ezaugarriak espezifikazio egokiekin erkatzea, eta epeltzeko eta 
hozteko baldintzetan egin beharreko egokitzapenak ondorioztatzea. 
EI2.9 Txokolatea eta produktu eratorriak kontserbatzeko prozesuaren parametro erabakigarriak kontrolatzea 
(tenperatura, hezetasun erlatiboa, aire-korronterik eta/edo aroma bitxirik eza). 
EI2.10 Ekipamenduak maneiatzean eta produktuak manipulatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 
espezifikoak aplikatzea. 

A3: Turroiak eta mazapanak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, eskatutako 
kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI3.1 Turroi- eta mazapan-oreen ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutzea. 
EI3.2 Turroi- eta mazapan-ore bakoitzetik lortzen diren produktuak zerrendatzea. 
EI3.3 Turroi eta mazapanen oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu 
beharreko produktu eta kantitateetara egokitzea. 
EI3.4 Turroi- eta mazapan-oreak elaboratzea, ore bakoitzaren eragiketen sekuentzia egokia aplikatuz (fruitu lehorrak 
garbitzea, beratzen jartzea, ikuztea, zuritzea, birrintzea, ehotzea, fintzea eta txigortzea, eztia eta beste osagai batzuk 
egostea, nahastea eta oratzea, moldekatzea, forma ematea, piezak moztea, pausatzen uztea eta hoztea). 
EI3.5 Prozesu eta parametro erabakigarrien (denborak, orearen loditasuna, tenperatura, oratzeko abiadura eta beste 
batzuk) ordena egokia kontrolatzea. 
EI3.6 Lortutako produktuaren ezaugarriak espezifikazioekin erkatzea, eta gauzatze-prozesuaren etapa bakoitzean 
osagaietan eta/edo baldintzetan egin beharreko egokitzapenak ondorioztatzea. 
EI3.7 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, laktosa-edo arrautza-intolerantzia dutenak eta beste batzuk) 
turroi- eta mazapan-oreak lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI3.8 Elaborazio-prozesu osoan zehar, elikagaien segurtasuna eta higienea bermatzeko neurriak hartzea. 

A4: Karamelua, txiklea, erregaliza, konfiteak, gelatinak eta beste litxarreria batzuk elaboratzeko prozedurak zehaztea, 
formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI4.1 Karameluaren, txiklearen, gelatinen, erregalizaren, konfiteen eta beste litxarreria batzuen oinarrizko nahasketak 
elaboratzeko beharrezko lehengaiak zerrendatzea, eta eskatutako kalitatea betetzen ez duten osagaiak 
desagerrarazteko irizpideak ezartzea. 
EI4.2 Karameluak, txikleak, konfiteak, gelatinak, erregaliza eta beste litxarreria batzuk elaboratzeko oinarrizko 
nahasketa-mota guztien ezaugarri orokorrak ezagutzea, eta bakoitzetik lortzen diren produktuak zerrendatzea. 
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EI4.3 Litxarreriak elaboratzeko osagai osagarri nagusiak identifikatzea (aromak, koloratzaileak, azidotzaileak eta abar). 
EI4.4 Litxarreriak elaboratzeko oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta formula 
elaboratu beharreko produktu eta kantitateetara egokitzea. 
EI4.5 Litxarreriak elaboratzeko prozesuan integratutako eragiketen sekuentzia zerrendatzea (pisatzea edo dosifikatzea, 
nahastea, egostea, epeltzea, luzatzea, trokelatzea, moldekatzea, forma ematea, grageatzea, estrusionatzea eta hoztea), 
eta eragiketa bakoitzaren helburuak, ondorioak eta bete beharreko baldintzak adieraztea. 
EI4.6 Elaborazio bakoitzerako eskatutako makinak eta ekipamenduak identifikatzea, eta kasu bakoitzeko parametro 
esanguratsuak erregulatzea (tenperatura, denbora edo presioa). 
EI4.7 Produktu bakoitzerako ezaugarri fisiko eta organoleptiko egokiak identifikatzea, hala nola ehundura, dentsitatea, 
kolorea, aroma, zaporea edo kristalizazioa, eta, akatsik edo desbideratzerik detektatuz gero, neurri zuzentzaile egokiak 
proposatzea. 
EI4.8 Ekipamenduak maneiatzean eta produktuak manipulatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 
espezifikoak aplikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Kakaoa prozesatzea 
- Kakaoaren deribatuak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 
- Kakao-gurina. 
- Kakao-hautsa. Kakao-hauts giharra edo gantzgabetua. 
- Kakao-arbolaren fruitua prozesatzea: hautatzea, garbitzea, hartzitzea, kakao-babak lortzea eta lehortzea. 
- Kakao-babak prozesatzea: Babak garbitzea, txigortzea, birrintzea (nibak lortzea) eta zuritzea, bahetzea, 

alkalinizatzea (aukeran), ehotzea (kakao-likorea lortzea), alkalinizatzea (aukeran), barietateak nahastea eta 
prentsatzea (kakao-opila eta kakao-gurina lortzea). 

- Kakao-opila prozesatzea: Kakao-opila ehotzea kakao-hautsa lortzeko, eta kakao-gurinari usaina kentzea. 
- Kontroleko prozesu eta parametroetan erabilitako makinak (tenperatura, denbora, pH-a eta ehotze-maila). 

2. Txokolatearen elaborazioa 
- Txokolatea: txokolate-motak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. Txokolate-

suzedaneoak. 
• Txokolate-hautsa. 

• Txokolate-hautsa, edatekoa. 

• Txokolatea: 

• Txokolate esneduna. 

• Txokolate esneduna, familiarra. 

• Txokolate zuria. 

• Txokolate betea. 

• Egiteko txokolatea. 

• Egiteko txokolatea, familiarra. 

• Bonboiak. 
- Txokolatearen osagaiak eta produktuaren ezaugarrietan duten eragina. Formulazioa. 
- Txokolatea lortzeko prozesua: Hautatutako kakao-likoreak kakao-gurinez nahastea, eta, aukeran, beste osagai 

batzuk eranstea, hala nola azukrea, esne-hautsa, lezitina, banilla eta beste batzuk, aurrefintzea, fintzea, 
kontxatzea edo malaxatzea, epeltzea, moldekatzea, hoztea, desmoldekatzea. 

- Txokolatezko elaborazio nagusiak: txokolatea tabletetan (fina, estrafina, beltza, zuria, esneduna eta suzedaneoak), 
bainu, betegarri eta estalkietarako txokolatea, frutadun txokolateak, fruitu lehordun txokolateak, bonboiak, 
maskorrak, txokolatinak, mihiak, irudiak, grageak, fideoak, txokolatezko kremak bustitzeko, azukretutako kakao-
hautsa irinarekin. 

- Txokolaterako erabilitako betegarri nagusiak. Motak, elaborazioa eta aplikazioa. 
- Txokolatea eta eratorritako elaborazioak kontserbatzea. Kontrolatu beharreko baldintzak eta parametroak. 
- Anomalia ohikoenak (fat blooma, sugar blooma eta beste batzuk), arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 
- Txokolatez eta estalkiz lan egiteko oinarrizko teknikak: urtzea, epeltzea, hoztea, moldekatzea, tabletatzea eta 

beste batzuk. 
- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa-intolerantzia dutenak, dietetikoak edo kaloria gutxi 

dutenak, eta beste batzuk) txokolateak eta deribatuak lortzea. Elaboratzeko formula eta prozesuen aldaketa 
nagusiak. 

3. Mazapanen eta turroien elaborazioa 
- Turroi eta mazapanen motak, kalitateak eta definizioak, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 
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• Turroi gogorra (edo Alacantekoa) eta biguna (edo Xixonakoa). 

• Fekuladun turroiak. 

• Askotariko turroiak (gorringo txigortuzkoa, elurrezkoa, kokozkoa, pralinezkoa, esnegainezko intxaurduna, 
txokolatezkoa, girlatxezkoa eta beste batzuk). 

• Mazapana. Fekuladun mazapana. 
• Elaborazio osagarriak: frutak (konfitatuak, antzigartuak, glas azukrearekin eta almibarretan), polboroiak, 

azukre-almendrak, pinaziak, anisak, Alcalako almendrak edo garrapiñatuak, eta beste batzuk. 
- Osagai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina. 
- Turroi, mazapan eta elaborazio osagarrien mota desberdinen formulazioa. 
- Turroi gogorrak eta bigunak elaboratzeko prozesua. 
- Askotariko turroiak elaboratzeko prozesua. 
- Mazapanak elaboratzeko prozesua. 
- Elaborazio osagarriak fabrikatzeko prozesuak. 
- Ezaugarri fisiko-kimikoak eta organoleptikoak. 
- Gerta daitezkeen anomaliak, arrazoiak eta zuzenketak. 
- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo albumina-intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) 

turroiak, mazapanak eta elaborazio osagarriak. Formulazioaren eta elaborazio-prozesuaren aldaketa nagusiak. 

4. Karamelu, txikle, konfite eta beste litxarreria batzuen elaborazioa 
- Produktu horiek definitu eta sailkatzea Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera: 

• Karameluak. 

• Txiklea. 

• Konfiteak. 

• Litxarreriak. 
- Oinarrizko osagaiak eta osagai osagarriak. Ezaugarriak eta azken produktuan duten eragina. 
- Formulazioa. 
- Karamelu gogorrak eta bigunak fabrikatzeko teknologia. 
- Erregaliza fabrikatzeko teknologia. 
- Gelatinak fabrikatzeko teknologia. 
- Txikleak fabrikatzeko teknologia. 
- Grageak eta konfiteak fabrikatzeko teknologia. 
- Beste gozoki eta litxarreria batzuk fabrikatzeko teknologia. 
- Kontrolatu beharreko parametroak: tenperatura, denbora, presioa eta beste batzuk. 
- Ezaugarri fisiko-kimikoak eta organoleptikoak. 
- Gerta daitezkeen anomaliak, arrazoiak eta zuzenketak. 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
GALLETEN, ARTISAU-IZOZKIEN ETA ASKOTARIKO ESPEZIALITATEEN 
ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1055 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gailetagintzako artisau-ordeak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, 
eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI1.1 Gailetagintzako oreen ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutzea. 
EI1.2 Gailetagintzako ore bakoitzetik lortzen diren berezko produktuak zerrendatzea. 
EI1.3 Artisau-galleten oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko 
produktu eta kantitateetara egokitzea. 
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EI1.4 Artisau-gailetagintzako oreak elaboratzea, ore bakoitzaren eragiketen sekuentzia egokia aplikatuz (lehengaiak 
egokitzea, nahastea, irabiatzea, oratzea, fintzea, moldekatzea, goporretan jartzea, laminatzea, trokelatzea, pausatzen 
uztea, egostea, hoztea eta beste batzuk), etapa bakoitzak sortutako ondorioak, eskatutako ekipamenduak eta kontrolatu 
beharreko parametroak justifikatuta. 
EI1.5 Gailetagintzako ore-mota guztiak elaboratzeko akatsak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak identifikatzea. 
EI1.6 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, laktosa-edo arrautza-intolerantzia dutenak eta beste batzuk) 
gailetagintzako oreak lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI1.7 Prozesu osoan zehar, elikagaien segurtasuna eta higienea bermatzeko neurriak hartzea. 

A2: Artisau-izozkiak elaboratzeko prozedurak aztertzea, formulak osatzea eta eragiketak gauzatzea, eskatutako kalitatea eta 
higienea lortzeko. 

EI2.1 Izozkien ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutzea. 
EI2.2 Izozkien oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu 
eta kantitateetara egokitzea. 
EI2.3 Egokitu beharreko lehengaiak egokitzea eta bakoitzaren kantitate egokia dosifikatzea, elaborazio-fitxa teknikoan 
ezarritako ordenari jarraikiz. 
EI2.4 Izozkien oinarrizko ore- edo nahasketa-mota desberdinak elaboratzea, bakoitzaren eragiketa-sekuentzia egokia 
aplikatuz, eta etapa bakoitzak sortutako ondorioak, eskatutako ekipamenduak eta kontrolatu beharreko parametroak 
justifikatuz. 
EI2.5 Oinarrizko oreak pasteurizatzea, baldintza egokiak (tenperatura eta denbora) erregulatuz elaboratutako 
ekipamenduaren, kantitatearen eta produktu-motaren arabera. 
EI2.6 Mixaren ezaugarriak haien espezifikazioekin erkatzea, eta dosifikazioari, nahasketa-baldintzei, pasteurizazioari 
edo horrelakorik behar duen beste edozein etapa funtzionali dagozkion egokitzapenak ondorioztatzea. 
EI2.7 Koloratzaileak, aromatizatzaileak, zapore-emaileak eta beharrezko bestelako osagaiak nahastea, eta heltzeko 
denbora eta baldintza egokiak programatzea. 
EI2.8 Nahasketa mantekatzea, elaboratu beharreko pieza-motaren ezaugarrien arabera. 
EI2.9 Piezak moldekatzeko beharrezko eragiketak garatzea. 
EI2.10 Izozkia izoztea, produktua guztiz gogortu arte. 
EI2.11 Lortutako produktuaren ezaugarriak espezifikazioekin erkatzea, eta beharrezko egokitzapenak ondorioztatzea 
formulei, osagaiei eta/edo heltzeko, mantekatzeko eta gogortzeko edo izozteko baldintzei dagokienez. 
EI2.12 Kolektibo berezientzako (diabetikoak, laktosa- eta arrautza-intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) izozkiak 
lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI2.13 Elikagaien segurtasun- eta higiene-neurriak hartzea elaborazio-prozesu osoan zehar. 

A3: Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak egitea, eskatutako 
kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI3.1 Askotariko espezialitate horiek biltzen dituzten ezaugarri orokorrak, osagaiak eta ore-motak ezagutzea. 
EI3.2 Ore bakoitzetik lortzen diren produktuak zerrendatzea. 
EI3.3 Oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktuetara 
eta kantitateetara egokitzea. 
EI3.4. Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozesuan integratutako eragiketen sekuentzia gauzatzea (lehengaiak 
egokitzea, nahastea, irabiatzea, oratzea laminatzea, trokelatzea, goporretan jartzea, forma ematea, pausatzen uztea, 
frijitzea edo egostea, hoztea edo izoztea, eta beste batzuk), eta bakoitzaren helburuak, ondorioak, eta bete beharreko 
baldintzak, eskatutako ekipamenduak eta kontrolatu beharreko parametroak adieraztea. 
EI3.5 Ore-mota guztien elaborazio-akatsak identifikatzea eta formulak edo prozesuak egokitzeko proposamenak egitea, 
akats horiek zuzentzea ahalbidetzeko. 
EI3.6 Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo arrautza-intolerantzia dutenak eta beste batzuk) 
askotariko espezialitateak lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI3.7 Ekipamenduak maneiatzean eta produktuak manipulatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 
espezifikoak aplikatzea. 
 
 

Edukiak: 
 
1. Gailetagintzako produktuen elaborazioa 

- Gailetagintzako oreak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 

• Maria txigortuak eta trokelatuak. 

• Crackerrak eta aperitibokoak. 
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• Barkilloak, betegarriarekin edo betegarririk gabe. 

• Bizkotxo lehor eta bigunak.  
• Sandwichak. 

• Pasta bigun eta gogorrak. Landare-olioztatuak. 
• Txokolatez estaliak. Askotariko gailetak. 
• Elaborazio osagarriak. 

- Osagai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina. 
- Gailetagintzako ore-mota desberdinak elaboratzeko formulak eta prozesuak. 

• Lehengaiak egokitzea: bahetzea, errehidratatzea, gantza urtzea, glukosa berotzea eta beste batzuk. 
• Oreak lortzeko eragiketak: dosifikatzea, nahastea, irabiatzea, oratzea, fintzea, labean erretzea, bainatzea eta 

beste batzuk. 
• Gailetagintzako makinak, ekipamenduak eta linea industrialak: Eragiketa-sekuentzia, kontrol-parametroak, 

erregulazioa, funtzionamendua eta maneiua. 
• Gailetagintzako elaborazioak kolektibo berezientzat (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo albumina-

intolerantzia dutenak, eta beste batzuk). Formulazioaren eta elaborazio-prozesuaren aldaketa nagusiak. 
• Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 

 

2. Artisau-izozkien elaborazioa 
- Izozkiak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera: 

• Kremazko izozkia. Esnezko izozkia. 
• Esne gaingabetuzko izozkia. 

• Ur-izozkia. Sorbetea.  
• Aurrekoen deribatuak, orearen, zukuaren eta fruta-kontzentratuen proportzio desberdinekin. 

• Mantekadoa. Izotz-edaria. Aparra, moussea edo muntatzea. 
- Lehengai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina. 
- Erabilitako gehigarriak eta horien funtzio teknologikoa. 
- Izozki-mota desberdinak elaboratzeko formulak eta prozesuak. 

• Lehengaiak egokitzea: errehidratatzea, hoztea, birrintzea-homogeneizatzea, zukua ateratzea eta beste batzuk. 
• Izozkiak lortzeko eragiketak: dosifikatzea, nahastea, homogeneizatzea, pasteurizatzea, heltzea, mantekatzea, 

moldekatzea, gogortzea, kontserbatzea eta biltegiratzea. 
- Artisau-izozkiak elaboratzeko erabilitako makinak, ekipamenduak eta lanabesak: Eragiketa-sekuentzia, kontrol-

parametroak, erregulazioa, funtzionamendua eta maneiua. 
- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo albumina-intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) 

izozkiak. Formulazioaren eta elaborazio-prozesuaren aldaketa nagusiak. 
- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 

 

3. Pastelgintza-gozogintzako askotariko espezialitateen elaborazioa 
- Elaborazio nagusiak: 

• Merengeak. 

• Pastak (dukesitak, ardo-mantekadoak, pazientziak, perrunillak, gantxigor-opilak, gorringozko erroskillak). 

• Hostoreak (almendra-itxurakoak, suspiroak, teklak). 

• Irabiatutako oreak (Astorgako gurinopilak, bizkotxo-orezko erroskoa). 

• Galdarraztatutako oreak (San Froilanen erroskak, aire-kauserak). 

• Gorringoak (Avilako gorringoak, aingeru-torradak). 

• Kokadak. 

• Bainu-erroskak (Santa Klarako erroskak, ziegak). 

• Erroskilak. 

• Kaputxinak. 

• Produktu frijituak (erroskak, pestiñoak, loreak, hostoxkak, esne frijitua, torradak eta beste batzuk). 

• Tarta forratuak (sagar-tarta, almendrazkoa, gaztazkoa, esnegainezkoa, kokozkoa eta beste batzuk). 

• Pazkoako monak. 

• Gofreak eta krepeak. 
- Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozesua: 

• Formulazioa. Erabilitako lehengaiak eta azken produktuan duten eragina. 
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• Eragiketa-sekuentzia: Oratzea, irabiatzea, laminatzea, zatikatzea, trokelatzea, goporretan jartzea, 
moldekatzea, egostea, frijitzea eta beste batzuk. 

• Kontrol-parametroak. 
- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUEN AKABERA ETA 
DEKORAZIOA 
 

Kodea: MF0308_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0308_2: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen akabera eta 

dekorazioa egitea. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuetan kremak, betegarriak eta estalkiak aplikatzea eskatutako baldintza 
higienikoetan, azken produktua lortzeko. 

EI1.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktu nagusien berezko osaera ezagutzea.  
EI1.2 Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko oreak egokitzeko eragiketak (akaberaren eta dekorazioaren aurrekoak) 
egitea (desizoztea, hoztea, ebakitzea eta abar). 
EI1.3 Produktu bakoitzerako erabili beharreko kremak, betegarriak eta estalkiak aplikatzeko egokiak diren tenperatura-, 
dentsitate- edo biskositate-baldintzetan jartzea. 
EI1.4 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak amaitzeko eta dekoratzeko eragiketetan erabili beharreko 
ekipamenduak (betetzeko makinak, injektatzeko makinak, bainugailak, glas azukrearekin estaltzeko gailuak, 
langarreztatzeko makinak eta beste batzuk) eta lanabesak. 
EI1.5 Pastelgintzako edo gozogintzako pieza-mota bakoitzari dagokion betegarri, bainu edo dekoraziorako dosifikazio 
egokia aukeratzea. 
EI1.6 Elaboratzen ari den produkturako egokiak diren prozedurak eta teknikak (betetzea, bainatzea, glas azukrearekin 
estaltzea, langarreztatzea eta beste batzuk) aplikatzea. 
EI1.7 Elaboratutako produktuen azken emaitzak (fisikoak, estetikoak eta organoleptikoak) aztertzea, gertatutako 
desbideratzeak atzematea eta har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztea. 
EI1.8 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higieneari eta segurtasunari buruzko 
neurri espezifikoak betetzea. 

A2: Pastelgintzako produktuen azken dekorazioa egitea, produktuaren erreferentziazko espezifikazioak betez edo aldaketa 
pertsonalak gehituz. 

EI2.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktu nagusien berezko dekorazioa ezagutzea. 
EI2.2 Pastelgintzako eta postregintzako produktuen dekorazioan erabilitako motibo eta elementu nagusiak identifikatzea. 
EI2.3 Dekorazioan erabilitako produktuak egokitzea, beharrezkoa denean. 
EI2.4 Produktu jakin batzuen dekoraziorako oinarrizko diseinua gauzatzea eta aldaketa pertsonalak txertatzea. 
EI2.5 Lortutako produktuaren ezaugarri fisiko eta organoleptikoak erreferentziako espezifikazioekin erkatzea, izan 
daitezkeen desbideratzeen aurrean egokiak diren neurri zuzentzaileak zehaztuz. 
EI2.6 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higieneari eta segurtasunari buruzko 
neurri espezifikoak aplikatzea. 

A3: Pastelgintzako eta gozogintzako produktu bukatuak kontserbatzeko eta jartzeko metodoak aplikatzea. 
EI3.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktu bukatuak kontserbatzeko ekipamendu eta baliabide osagarriak (hozteko 
eta izozteko ekipamenduak, ganberak, beira-arasak eta abar) identifikatzea eta erregulatzea. 
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EI3.2 Elaborazioak produktu amaituen erakustokietara, biltegira edo salmenta-puntura eramateko baliabide egokiak 
erabiltzea. 
EI3.3 Pastelgintza-gozogintzako produktu amaituak biltegiratzeko baldintzak hautatzea (tenperatura, hezetasuna, 
gehieneko denbora, kokapena, argitasuna). 
EI3.4 Kontserbazio-baldintzetan gertatutako gabezien ondorioz pastelgintzako eta gozogintzako produktuetan 
gertatutako anomaliak atzematea eta neurri zuzentzaile egokiak hartzea. 
EI3.5 Segurtasun- eta higiene-arauak hartzea pastelgintzako eta gozogintzako produktuak lekualdatzean eta 
biltegiratzean. 
 

Edukiak: 
1. Pastelgintza-gozogintzan erabili beharreko produktuen egokitzapena. 

- Oinarrizko oreen egokitzapena: desizoztea, hoztea, ebakitzea eta bestelakoak. 
- Produktu osagarrien egokitzapena: tenperatura erregulatzea, biskositatea, dentsitatea, txokolatea urtzea eta 

epeltzea eta bestelakoak. 
- Akaberako eta dekorazioko prozesuan erabili beharreko ekipamendua, lanabesak edo bestelako baliabideak 

hautatzea, prestatzea eta erregulatzea. 

2. Pastelgintzako eta gozogintzako dekoraziorako ekipamendu industrialen maneiua. 
- Honako hauen maneiua, erregulazioa eta kontrol-parametroak: 

• Betegailuak. 

• Kremen injektagailuak. 

• Dosifikatzeko makinak. 

• Glas azukrearekin estaltzeko gailuak. 

• Bainugailuak. 

• Garreztatzeko makinak. 

• Estalkien epelgailuak. 

• Serigrafiatzeko makinak. Bestelakoak. 

3. Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak amaitzeko eta dekoratzeko artisau-tekniken aplikazioa. 
- Pastelgintzako mahukak, espatulak, kartutxoak, aerografoak, erretzeko palak, sopleteak eta abar maneiatzea. 
- Arrautzaz pintatzeko, bainatzeko edo eskuz estaltzeko, langarreztatzeko artisau-teknikak eta beste teknika batzuk. 
- Azukrez lan egiteko teknikak: Pastillajea, luzatzea, puztea eta karameluzko dekorazio-elementuak elaboratzea. 
- Txokolatez eta estalkiz lan egiteko teknikak: urtzea, eskuz epeltzea, hoztea eta birkristaltzea, bainatzea, 

langarreztatzea, dekorazio-piezak elaboratzea, hala nola txirbilak, fideoak, begiztak eta beste batzuk. 
- Betegarriak eta bainuak eskuz aplikatzea. 
- Ohiko dekorazio-elementuak. Ertzak, lokarriak, txirikordak, loreak, almendra-hautsa, aleak, makilatxoak, laminak 

eta abar, glas azukrea, koloreztatutako fondant alea, koko birrindua, frutak, marmeladak, konfiteak, txokolatea 
txirbiletan, malutak eta abar. 

- Pieza-mota bakoitzerako egokiak diren formatuak eta/edo diseinuak. 
- Egungo dekorazio-joerak. 
- Emaitzen kontrola eta ebaluazioa. Akatsen identifikazioa eta balizko zuzenketak. 

4. Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen kontserbazioa eta zaintza: metodoak, ekipamenduak, 
erregulazioa eta kontrola. 
- Pastelgintza-gozogintzako produktuei aplikatutako kontserbazio-metodoak. 
- Kontserbazio-baldintzak erregulatzea eta kontrolatzea. 
- Produktuak lekualdatzea. Sistemak eta ekipoak. 
- Produktuak kontserbatzeko ekipamenduak. Tenperatura azkar jaisteko makina, izozte-tunela, izozteko ganbera, 

hozteko ganbera, beira-arasak eta beste batzuk. 
. 
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5. prestakuntza-modulua: 
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUAK ONTZIRATZEA 
ETA AURKEZTEA 
 

Kodea: MF0309_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0309_2: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak ontziratzea eta 

aurkeztea. 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pastelgintza-gozogintzako produktuak ontziratzeko, etiketatzeko/errotulatzeko eta enbalatzeko prozesuetarako 
beharrezko ontzi, material eta makinen ezaugarriak zehaztea, eta erabiltzeko baldintzekin lotzea. 

EI1.1 Pastelgintzan eta gozogintzan gehien erabilitako ontziak, materialak eta ontziratzeko, enbalatzeko eta 
etiketatzeko/errotulatzeko metodoak sailkatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Materialen/ontzien eta pastelgintzako eta gozogintzako produktuen artean egon daitezkeen bateraezintasunak 
azaltzea. 
EI1.3 Ekipamenduen lehen mailako mantentze- eta garbiketa-eragiketak identifikatzea eta dagozkion argibideei edo 
eskuliburuei jarraikiz egikaritzea. 
EI1.4 Ontziratzeko linea bat osatzen duten makina eta elementu osagarrien ordena eta antolamendua azaltzea, eta 
ekipamenduak erregulatzea egikaritu beharreko formatu eta eskakizunen arabera. 
EI1.5 Makinak erabiltzerakoan sortzen diren anomaliak edo funtzionamendu-arazo nagusiak azaltzea, kasu bakoitzari 
dagokion konponketa identifikatuz. 
EI1.6 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen etiketek bildu behar dituzten derrigorrezko informazio osagarriak 
zehaztea. 
EI1.7 Ontziratu, etiketatu eta enbalatu beharreko pastelgintzako eta gozogintzako hainbat produkturen aurrean: 

- Prozesatutako produkturako egokia den ontzia, etiketa eta enbalajea ezagutzea. 
- Behar bezala ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko materialen premiak kalkulatzea. 
- Ontziratu beharreko produkturako egokiak diren ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, 

aireztapena) erraztea. 
- Hala badagokio, ontziratu beharreko produktua egokitzea. 
- Produktuak ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko beharrezko makinak eta lanabesak maneiatzea, 

segurtasun- eta higiene-neurriak betez. 
- Ontziratzeko, etiketatzeko, enbalatzeko eta errotulatzeko parametroak egiaztatzea, eta atzemandako 

desbideratzeak zuzentzea.  

A2: Elaboratutako produktuak erakustoki eta/edo beira-arasetan aurkeztea, eskaparatismo-teknikak aplikatuz, eta teknika 
horiek deskribatzea. 

EI2.1 Pastelgintza-gozogintzako produktuetarako egokiak diren erakustoki eta beira-arasen ezaugarriak aztertzea. 
EI2.2 Komunikazio komertzialeko elementuak eta materialak (kartelak eta prezioak) eta salmenta-puntuan duten 
kokapena aztertzea. 
EI2.3 Produktuak jartzeko modua baldintzatzen duten parametro fisikoak eta komertzialak identifikatzea. 
EI2.4 Erakusleihoa, erakustokia edo beira-arasa osatzeko eta muntatzeko irizpideak zehaztea. 
EI2.5 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak erakusteko eta saltzeko hainbat egoeratan: 

- Produkturako egokia den erakustokia edo beira-arasa hautatzea, produktuaren ezaugarri fisikoen eta 
kontserbazio-premien arabera. 

- Produktuak kontsumitzailearentzako modu egoki eta erakargarrian antolatzea. 
- Produktuak etiketatzea eta errotulatzea kontsumitzaileari informazio argia eta osoa emanez (produktuaren izena, 

prezioa, pisua edo anoak, eta beste batzuk). 
- Bezeroen eskaerei zuhurtziaz eta zuzentasunez erantzutea. 
- Erakargarriak izateaz gain bezeroak garraiatu behar dituenean produktuaren osotasuna ziurtatzen duten 

paketeak edo bilgarriak prestatzea. 
- Ontziratutako eta/edo paketatutako azken produktuan atzemandako akatsak zuzentzea. 
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Edukiak: 
1. Pastelgintza-gozogintzako produktuak ontziratzea 

- Ontziratzeko materialak, propietateak, , kalitateak, bateraezintasunak. 
- Ontzia. Sailkapena, formatuak, izendapenak, erabilerak. 
- Ontzien kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Ontziratzeko eragiketak: 

• Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 

• Betetzeko prozedurak. 

• Dosifikazioa. 

• Hutsean. 

• Aseptikoa. 

• Ontzi handiak. 

• Ixteko sistemak. 
- Ontziaren azken ezaugarriak. 

2. Pastelgintza-gozogintzako produktuak enbalatzea eta etiketatzea  
- Enbalajearen funtzioa. 
- Enbalaje-eragiketak. 
- Eusteko, babesteko, isolatzeko eta indartzeko materialak: sailkapena, propietateak, ezaugarriak, identifikazioa. 
- Horien kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Paketeen osaera-teknikak. 
- Karga handiak osatzea. 
- Erretiluratzea eta erretraktilatzea. 
- Ahokatzea eta kutxaratzea. 
- Multzokatzeko metodoak. 
- Paletalizazioa eta despaletalizazioa. 
- Zumitza jartzea. 
- Etiketatzeari buruzko araudia. 
- Etiketak. erantsi beharreko informazioa. Etiketa-motak. Jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Bestelako markak eta seinaleak. 
- Itsasgarriak eta bestelako osagarriak 
- Kodeak. 
- Kartelak. 

• Kartel-motak: girotzekoak, adieraztekoak, prezioa adieraztekoak eta abar. 
• Kartelen elaborazioa. Forma, materialak, kolorea eta beste ezaugarri batzuk. 
• Errotulatze-teknikak. 

• Kartelak jartzea. 

3. Pastelgintza-gozogintzako produktuak erakustea eta saltzea. Bezeroarekiko arreta 
- Publizitatea salmenta-puntuan. 
- Amu-produktuak. 
- Argiak, kartelak, pantailak eta abar. 
- Erakustokiak eta beira-arasak. Erakustokiak edo beira-arasak prestatzeko eragiketak. 
- Erakusleihoak 

• Erakusleihoaren ezaugarriak. 

• Erakusleiho-motak. 

• Erakusleihoaren guneak. 

• Eskaparatismoko eta erakusleihoak dekoratzeko teknikak. 
- Produktuak paketatzeko prozesuak eta metodoak. 
- Bilgarriak eta bestelako dekorazio-elementuak prestatzeko teknikak. 
- Kutxak prestatzea eta produktuak paketatzea bezeroaren aurrean. 
- Bezeroarekiko arretan eragiten duten aldagaiak. 
- Bezeroarekiko arretan inplikatutako dokumentazioa. 
- Pertsona arteko komunikazioa. Hitzezko eta ez-hitzezko adierazpena. 
- Salmenta-teknikak. 
- Bezeroaren gogobetetzearen kontrola. 
- Erreklamazio eta kexen ebazpena. Erreklamazio eta kexen dokumentu-erregistroko eta bilketako prozedura. 
- Erreklamazioak ebazteko teknikak. Jardun-protokoloa. 
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4. Pastelgintza-gozogintzako ontziratze- eta enbalaje-makinak eta -ekipamenduak 
- Ontziratzeko eta enbalatzeko lineak. 
- Oinarrizko makinak, osaera eta funtzionamendua, elementu osagarriak. 
- Maneiua eta erregulazioa. 
- Lehen mailako mantentzea eta garbiketa. 
- Segurtasuna maneiuan. 

5. Kalitate-autokontrola pastelgintza-gozogintzako ontziratze eta enbalajean 
- Arbuiatze-mailak. 
- Material-probak.  
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Desbideratze ohikoenak. 
- Neurri zuzentzaileak. 

 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua 
SEGURTASUNA ETA HIGIENEA PASTELGINTZAN ETA GOZOGINTZAN 
 

Kodea: MF0310_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0310_2: Elikagaien industrian segurtasun- eta higiene-araudia eta 

ingurumena babesteari buruzkoa aplikatzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintza-gozogintzako produktuen kalitate higieniko-sanitarioa ziurtatzeko beharrezkoak diren higiene-neurriak 

ezagutzea eta aplikatzea. 
EI1.1 Pastelgintzako eta gozogintzako industriaren higienearekin lotutako legeria ezagutzea. 

EI1.2 Produkzio-baliabideetan eta/edo lan-ohituretan higienerik ez izateak produktuen eta kontsumitzaileen 

segurtasunean eta osasungarritasunean dituen ondorioak ebaluatzea. 

EI1.3 Instalazioek eta janariak manipulatzeko ekipamenduek bete behar dituzten eskakizun higieniko-sanitarioak 

aztertzea eta pastelgintzako eta gozogintzako lantegiaren ezaugarriak ebaluatzea.  
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurriak aztertzea eta janarietan edozein motatako kontaminazioa sor dezaketen portaera 

edo jarrera guztiak ezagutzea. 

EI1.5 Janariek izan ditzaketen alterazio nagusiak deskribatzea eta horiek sortzen dituzten agenteak, haien jatorria, eta 

transmisio- eta ugalketa-mekanismoak identifikatzea. 

EI1.6 Elikagai-jatorria duten toxiinfekzio nagusiak eta horiek osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea eta dagozkien 

alterazioekin eta agente eragileekin lotzea. 

EI1.7 Pastelgintzako eta gozogintzako industriarekin lotutako elikagai-alergia eta -intolerantzia ohikoenak zerrendatzea. 

EI1.8 Garbiketa-produktu eta -tratamenduak (desinfekzioa, esterilizazioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) 

identifikatzea, sailkatzea eta alderatzea. 

EI1.9 Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea. 

EI1.10 Elikagaien kalitatearen kontzeptua aztertzea: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-sistemak, 

trazabilitatea eta borondatezko kalitate-arauak. 

A2: Gozogintza-gozogintzako jardueran ingurumenaren inguruan sortutako problematika aztertzea eta sortzen diren 

hondakinak kontrolatzea. 
EI2.1 Baliabide materialen eta energetikoen kontsumoa murrizteko metodologiak identifikatzea. 

EI2.2 Sortutako hondakin-motak sailkatzea beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera. 

6 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

42

EI2.3 Gozogintza-gozogintzako industrian sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek ingurunean 

eragiten dituzten ondorioak ezagutzea. 

EI2.4 Produkzio- edo arazte-prozesuen ingurune-kontrola ahalbidetzen duten parametroak ezagutzea. 

EI2.5 Ingurunea babesteko hartutako neurriak garrantziaren arabera ezartzea. 

EI2.6 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, desagerrarazteko eta botatzeko teknikak deskribatzea. 

EI2.7 Produkzio-prozesuaren hondakinak desagerrarazteko egoera baten aurrean: 
- Desagerrarazi, berreskuratu edo birziklatu beharreko hondakinak sailkatzea, horien izaeraren eta ezaugarrien 

arabera. 
- Produkzio-prozesuan, hondakina aldi baterako kokalekura eramatea. 
- Hondakina behin betiko desagerraraztea, bide egokiari jarraikiz, behin lanaldia amaituta edo beharrezkoa den 

bakoitzean. 

Zaborra eta bestelako hondakinak biltegiratzeko edukiontzi edo gailuak funtzionamendu- eta higiene-baldintza egokietan 

mantentzea. 

A3: Segurtasun-neurriak hartzea eta gozogintza-gozogintzako lantegi bateko lan-egoera guztietan betetzen direla 

kontrolatzea. 
EI3.1 Elikagaien industriaren segurtasunari dagozkion arrisku-faktore eta -egoerak aztertzea baita aplikatu beharreko 

prebentzio- eta babes-neurriak ere. 

EI3.2 Segurtasun-araudiaren eta -planen alderdi garrantzitsuenak interpretatzea honako hauei dagokienez: langilearen 

eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentziozko neurriak, seinaleztapenak, 

lanpostu bakoitzeko arau espezifikoak, istripu- edo larrialdi-kasuetarako jarduna. 
EI3.3 Gozogintza-gozogintzako lantegi bateko arrisku garrantzitsuenak identifikatzea, eta aplikatu beharreko segurtasun-

neurriak aztertzea (lokalaren eta instalazioen diseinua, ingurune-baldintzak, lanpostuaren egoera, ingurua eta 

zorguneak, segurtasun-neurriak eta makinen babesak, arrisku- eta larrialdi-egoeren seinaleztapena, norbera babesteko 

ekipamenduak, toxikotasuna edo arriskugarritasuna eta produktuen maneiu egokia). 

EI3.4 Larrialdi-egoeretan eta istripu-kasuetan jarraitu beharreko jardun-jarraibideak ezagutzea (suteen aurkako 

ekipamenduen maneiua, kontrol-, ohartarazpen- eta alarma-prozedurak, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen 

laguntzetarako teknikak, larrialdi- eta ebakuazio-planak).   
 

Edukiak: 
1. Instalazioen, makinen eta lanabesen baldintza higieniko-sanitarioak. 

-  Jardunean aplikatu beharreko higiene-araudi orokorra. 

-  Janariak manipulatzeko lokalen kokapena, banaketa eta egitura-eskakizunak. 

-  Azaleren, hormen, sabaien, zoruen, aireztapenaren, estrakzioaren, argiztapenaren eta higiene-zerbitzuen 

ezaugarriak. 

-  Hondakinak husteko eta ebakuatzeko sistemak. 

-  Kanpoaldearekiko kontaktu-eremuak, isolamendu-elementuak, ebakuazio-gailuak. 

-  Materialak eta ekipamenduen eraikuntza higienikoa. 

-  Higienea: garbiketa eta desinfekzioa. Kontzeptuak. Garbiketa- eta desinfekzio-mailak. Garbiketako eta desinfekzioko 

sistemak, ekipamenduak eta produktuak. Ezaugarriak, faseak eta eragiketa-sekuentziak. Kontrol-parametroak. 
-  Desinfekzioko, arratoi-garbiketako eta intsektu-garbiketako tratamenduak. Ezaugarriak. Erabilitako produktuak eta 

erabilera-baldintzak. 

-  Garbiketako eta desinfekzioko edo arratoi-garbiketa eta intsektu-garbiketa egiteko produktuen manipulazioarekin 

lotutako arrisku sanitarioak. 

2. Higienearen arloko jardunbide egokiak mantentzea. 
-  Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulatzaileen ohitura desegokien ondorioz. 

-  Higiene-jardunbide egokien gidak: 

-  Higiene pertsonaleko neurriak: 

-  Ohitura, keinu edo jardunbide desegokiak janariaren manipulaziorako. 

-  Manipulatzailea ebakiekiko, erredurekiko eta zauriekiko babesteko baliabideak. 

-  Nahitaez deklaratu beharreko gaixotasunak. Prebentzio-neurriak. 

-  Lan-jantziak. Garbiketa-eskakizunak. 

3. Janarien manipulazioaren inguruko jardunbide egokiak aplikatzea. 
-  Janarien manipulazioaren inguruko araudi orokorra. 
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-  Manipulazio-jardunbide desegokiek janarietan eragindako alterazioa eta kontaminazioa. 

o Alterazioaren eta kontaminazioaren kontzeptua. 

o Kontaminazio-motak. 

o Agente eragile nagusiak. 

o Transmisio-mekanismoak. 

o Kontaminazio gurutzatua. 

-  Manipulazio-jardunbide desegokiekin lotutako arrisku sanitarioak: janariagatiko infekzioak, intoxikazioak eta 

toxiinfekzioak. 

-  Janariak kontserbatzeko metodoak. 

-  Janariarekiko intolerantziak eta alergiak. Ezaugarriak. Alergenoak desagerrarazteko prozedurak. Inplikazioak. 

-  Janari-alerten kasuan jarduteko prozedurak. 

4. Autokontrol-sistemak aplikatzea. 
-  Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-sistema: Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-

sistemaren zazpi printzipioen aurretiko pausuak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-

sistemaren zazpi printzipioak. Kontrol-puntu kritikoak, muga kritikoa, kontrol-neurriak eta neurri zuzentzaileak. 

Kontzeptuak eta aplikatu beharreko kasu praktikoak. 
-  Trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna. 

-  Elikagaien sektoreko borondatezko arau nagusiak (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 

eta bestelakoak). Aztertzea eta interpretatzea 

5. Elikagaien industriaren ingurune-eragina. 
-  Elikagaien industriako ingurune-legeria. 

-  Baliabideen kontsumoa murrizteko metodologiak. Energia-aurrezpena eta -alternatibak.  
-  Janarien produkzioan sortutako hondakinak eta horien ingurune-ondorioak deskribatzea. Hondakin-motak: 

o Atmosferarako emisioak. 

o Isurpen likidoak. 

o Hondakin solidoak eta ontziak. 

-  Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta desagerrarazteko edo botatzeko teknikak. 

-  3 arauen kontzeptua: murrizketa, berrerabilera eta birziklapena. Ingurumenean duten eragina. 
-  Janarien produkzio-prozesuetako ingurune-kontrolerako parametroak. 

6. Laneko arriskuen prebentzioa eta babesa. 
-  Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 

-  Lanbide-arriskuen ebaluazioa: Lan- eta osasun-baldintzak. Osasunerako kalteak: Lan-istripua eta lanbide-

gaixotasuna. Pastelgintzako eta gozogintzako industriaren arrisku espezifikoak. 
-  Prebentzio- eta babes-neurriak: 

o Lokalen eta instalazioen diseinua. 

o Ingurune-baldintzak. 

o Lanpostuaren, inguruaren eta zorguneen egoera. 

o Makinen segurtasun-neurriak eta babesak. 

o Produktu toxikoen eta/edo arriskutsuen maneiurako prebentzio-neurriak. 

o Prebentzio-neurri kolektibo eta indibidualak. 

o Segurtasun-seinaleztapena. 

o Larrialdi-kasuan jarduteko protokoloa. 

o Larrialdien sailkapena. 

o Larrialdiko ekipamenduak. 

o Ohartarazpen- eta alarma-sistemak. 

o Zaurituak sailkatzeko teknikak. 

o Lehen laguntzetarako oinarrizko teknikak. 

o Langilearen osasun-egoeraren kontrolak. 

-  Langileen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 

-  Prebentzio-plana. 

-  Larrialdi- eta ebakuazio-plana.  
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7. prestakuntza-modulua: 
PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0218 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pastelgintza-gozogintzako lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea eta biltegiratzea, ezarritako prozedura eta argibideen 

arabera, oinarrizko kontrolak egitea eta lortutako emaitzak interpretatzea. 
EI1.1 Lehengaien eta gai osagarrien izakinak jasotzeko, biltegiratzeko eta kontrolatzeko ezarritako prozedurak, 

argibideak, dokumentazioa eta erregistroak interpretatzea. 

EI1.2 Lehengaien eta gai osagarrien barne-lekualdatzerako ekipamenduak identifikatzea. 

EI1.3 Lehengaien eta gai osagarrien kanpo-garraioa jasotako prozedura eta argibideen arabera egin dela egiaztatzea. 

EI1.4 Lehengaien eta gai osagarrien ontziak eta enbalajeak egokiak direla eta egoera onean daudela egiaztatzen 

laguntzea. 

EI1.5 Lehengaiak eta gai osagarriak biltegi, ganbera eta tangetan deskargatzeko eta banatzeko kontrolean parte 

hartzea, barne-lekualdatzerako ezarritako ekipamenduak erabiliz. 

EI1.6. Jasotako lehengaiak eta gai osagarriak sartzearen inguruko oinarrizko kontrolak eta egiaztapenak (egoera, 

kantitatea eta kalitatea) egiten laguntzea, enpresaren argibide eta prozeduretan ezarritakoaren arabera. 

EI1.7 Oinarrizko kontrolen emaitzen interpretazioan eta erregistroak betetzean parte hartzea. 

EI1.8 Biltegiratzeko baldintzak (kokapena, jartzea, tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia, aireztapena), enpresak 

ezarritakoak direla egiaztatzea. 

EI1.9 Biltegiratutako gaien egoera eta iraungipen-data aztertzea, ezarritako aldizkakotasunaren arabera. 

EI1.10 Inbentarioak jasotako argibideen arabera egiten laguntzea, eta atzemandako desbideratzeen berri ematea. 

EI1.11 Dokumentazioa izapidetzea prozeduretan eta argibideetan zehaztutakoaren arabera. 

A2: Beharrezko gailu, osagarri eta lanabesak doitzen eta muntatzen eta ekipamenduak prestatzen esku hartzea, laneko 

arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko araudia aplikatuz. 
EI2.1 Produktua elaboratzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta lanabesak identifikatzea. 

EI2.2 Ekipamenduak ezarritako argibide eta prozeduretan adierazitakoaren arabera garbitzen direla egiaztatzea. 

EI2.3 Ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanetan laguntzea, ezarritako argibide eta prozeduren arabera. 

EI2.4 Beharrezko lanabesak hautatzea, garatu beharreko prozesuaren espezifikazioen arabera. 

EI2.5 Ekipamendu eta lanabesen egoera prozeduran adierazitako eragiketak egiteko egokia dela egiaztatzea. 

EI2.6 Kontrol-parametroak prozesuaren espezifikazioetara egokitzen laguntzea. 

EI2.7 Arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko ezarritako neurriak hartzea, prestatze-faseak garatzean. 

A3: Pastelgintzako produktuak elaboratzeko eragiketetan parte hartzea, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuak 

prebenitzeari eta ingurunea babesteari buruzko araudia aplikatuz. 
EI3.1 Elaboratu beharreko produktuaren ezaugarriak, produkzio-prozesua eta eragiketen sekuentzia deskribatzea. 

EI3.2 Fabrikazio-fitxa kontuan hartuta, lehengaiak eta gai osagarriak, ezaugarriak eta kalitateak zerrendatzea. 

EI3.3 Elaboratu beharreko produktuaren osagai bakoitzaren kantitateak kalkulatzen esku hartzea. 

EI3.4 Kontrol-parametroak erregulatzen laguntzea produkzio-prozesu osoan. 

EI3.5 Erregistroak ezarritakoaren arabera betetzen parte hartzea. 

EI3.6 Prozesuaren desbideratzeak zuzentzea, haren gainean jardunda edo gorabeheren berri emanda. 

EI3.7 Higieneari, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurunea babesteari buruz ezarritako 

neurriak hartzea elaborazio-prozesuak irauten duen bitartean. 

EI3.8 Makinak, lanabesak eta osagarriak garbitzeko eta mantentzeko eragiketetan parte hartzea, jarduteko egoera ezin 

hobean uzteko. 

A4: Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarriak, osaera eta dekorazioa egitea fabrikazio-espezifikazioen 

arabera, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurunea babesteari buruzko araudia aplikatuz. 
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EI4.1 Pastelgintzan eta gozogintzan erabil daitezkeen kremen, betegarrien eta estalkien motak sailkatzea, elaboratu 

beharreko produktuekin lotuta. 

EI4.2 Elaborazioa osatuko duten osagaiak hautatzen eta pisatzen nahiz produktua egiteko lanabes egokiak hautatzen 

esku hartzea. 

EI4.3 Beharrezkoa izanez gero, lehengaiak eta gai osagarriak egokitzea, tratamendu espezifikoak aplikatuz. 

EI4.4 Irabiatzeko, oratzeko eta fintzeko eragiketetan eta eskatutako beste batzuetan esku hartzea, makinekin 

trebetasunez jardunda eta baldintza egokiak hautatuta. 

EI4.5 Elaboratutako estalkiaren, betegarriaren edo kremaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin erkatzea, eta, 

hala badagokio, neurri zuzentzaileak ondorioztatzea. 

EI4.6 Egindako elaborazioa kontserbatzeko baldintzak finkatzea eta kontrolatzea. 

EI4.7 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun-neurri 

espezifikoak aplikatzea. 

A5: Kakaotik produktuak lortzeko prozesu industrialetan esku hartzea, eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 
EI5.1 Kakao-aleen egoera eta kalitatea egiaztatzea, eta kakaoa elaboratzeko erabili behar diren barietateak eta 

proportzioak hautatzea. 

EI5.2 Kakao-alea prozesatu aurreko etapetan parte hartzea (alea garbitzea, torrefaktatzea, zuritzea eta bahetzea), etapa 

bakoitzean kontrolatu beharreko parametro teknologikoak (garbiketa-makinak eta baheak doitzea, alea txigortzeko 

tenperatura eta denbora, eta beste batzuk) erregulatuta. 

EI5.3 «Kakao-likorea» lortzeko etapetan (ehotzea, fintzea, alkalinizatzea) laguntzea, etapa bakoitzean kontrolatu 

beharreko ekipamenduak zehaztuta eta parametroak (partikularen azken tamaina, azidotasun-maila) ezarrita. 

EI5.4 Kakaoa elaboratzeko prozesuaren azken etapetan parte hartzea (berotzea eta prentsatzea, hoztea, kakao-opila 

ehotzea, kakao-gurina iragaztea eta usaina kentzea), etapa bakoitzean kontrolatu beharreko ekipamenduak eta 

parametroak (tenperatura eta presioa, kakao-hautsaren granulometria, iragazkiaren tamaina) ezarriz, azken bi 

produktuak lortzeko: kakao-hautsa eta kakao-gurina. 
EI5.5 Lortutako produktuen ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak elaborazio-fitxa teknikoan ezarritakoak direla 

egiaztatzea, eta, desbideratzerik izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak proposatzea. 

EI5.6 Kakaotik abiatuta lortutako produktuen gama identifikatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 

EI5.7 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun- neurri 

espezifikoak aplikatzea. 

A6: Konfiterako produktuak (txokolatea eta deribatuak, litxarreriak, gailetak eta turroi gogo eta bigunak) elaboratzeko 

prozesu industrialetan parte hartzea, eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 
EI6.1 Elaboratu beharreko produktu eta kantitate desberdinetarako oinarrizko formulak kalkulatzen eta egokitzen parte 

hartzea. 

EI6.2 Elaborazio-prozesu bakoitzean integratutako eragiketen sekuentzia garatzen laguntzea, eta sekuentzia 

bakoitzaren helburuak eta ondorioak adieraztea. 

EI6.3 Etapa bakoitza gauzatzeko bete beharreko baldintzen eta ekipamenduak kontrolatzeko eskatutako parametroen 

erregulazioa zuzena dela egiaztatzea. 

EI6.4 Lortutako produktuen ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak elaborazio-fitxa teknikoan ezarritakoak direla 

egiaztatzea, eta, desbideratzerik izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak proposatzea. 

EI6.5 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun- neurri 

espezifikoak aplikatzea. 

A7: Produktuak ontziratzeko, enbalatzeko, biltegiratzeko, aurkezteko eta bidaltzeko eragiketak gauzatzea, enpresak 

ezarritako argibideei jarraikiz. 
EI7.1 Ontziratzeko, biltegiratzeko, aurkezteko eta bidaltzeko prozedurak eta argibideak interpretatzea. 

EI7.2 Erabili beharreko ontziak eta enbalajeak hautatzea eta identifikatzea argibideetan eta prozeduretan ezarritakoaren 

arabera. 

EI7.3 Produktu elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuetan parte hartzea, higiene- eta segurtasun-neurriak 

aplikatuz prozesuak irauten duen bitartean. 

EI7.4 Etiketatzeko, errotulatzeko, dekoratzeko eta aurkezteko elementuak eta aplikatu beharreko teknikak ezagutzea. 

EI7.5 Produktua enpresak ezarritakoaren arabera erakusten eta aurkezten laguntzea. 

EI7.6 Eskaparatismo-teknikak eta erakustoki eta beira-arasen motak deskribatzea, enpresak ezarritakoaren arabera. 

EI7.7 Aplikatu beharreko eredu grafikoak, bozetoak eta kartelak ezagutzea. 

EI7.8 Produktua biltegian kokatzen laguntzea, ezarritako espezifikazioen arabera baldintza egokiak aplikatuz. 

EI7.9 Kanpoko garraio-mota eta ezaugarriak prozeduretan eta argibideetan ezarritakoak direla ziurtatzeko 

egiaztapenean laguntzea. 
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EI7.10 Dokumentazioa eta erregistroak bidaltzean eta betetzean esku hartzea, ezarritakoaren arabera. 

EI7.11 Amaitutako produktuei dagokienez, biltegiko izakinak eguneratzen laguntzea. 

EI7.12 Prozesuaren desbideratzeak zuzentzen laguntzea, haren gainean jardunda edo gorabeheren berri emanda. 

EI7.13 Makinak, lanabesak eta osagarriak garbitzeko eta mantentzeko eragiketetan laguntzea, jarduteko egoera ezin 

hobean uzteko. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan.  
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako argibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI8.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 
 

Edukiak: 
1. Biltegiaren kontrola eta kudeaketa 

- Salgaiak jasotzea. 
- Izakinen kontrola. Sailkapena eta kodeketa. Inbentarioa eta motak. Errotazioak. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko, garraiatzeko eta manipulatzeko barne-prozedurak eta -ekipamenduak. 
- Salgaiak kokatzea, espazioaren aprobetxamendurik hoberena eta seinaleztapena. 
- Biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintza orokorrak salgai-motaren arabera. 

2. Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak elaboratzeko lanabesak, ekipamenduak eta instalazioak 
mantentzea eta doitzea.  

- Lanabesak, makinak eta ekipamenduak identifikatzea eta ezagutzea. Segurtasun-gailuak. 
- Lan-eremuen, ekipamenduen eta lanabesen lehen mailako mantentzea eta garbiketa. 
- Ekipamenduak abiarazteko, erregulatzeko, maneiatzeko eta gelditzeko prozedurak: 
- Zerbitzu osagarriak. Motak, ezaugarriak, mantentze-lanak eta erregulazioa. 
-  Ekipamenduen manipulazioari dagozkien gorabehera tipoen ezaugarriak eta horiek izan ditzaketen konponbideak. 

3. Pastelgintzako eta postregintzako produktuak elaboratzeko eragiketak. 
- Pastelgintzako eta postregintzako ore-mota desberdinen ezaugarriak zehaztea. 
- Osagaien kalkulua, oinarrizko errezetan ezarritako proportzioaren arabera. 
- Elaborazio-eragiketak identifikatzea eta sekuentziatzea. 
- Etapa guztietan kontrolatu beharreko aldagaien ezaugarriak zehaztea. 
- Anomalia ohikoenak eta izan ditzaketen zuzenketak identifikatzea 

4. Mota guztietako kremak, betegarriak, bainuak eta estalkiak elaboratzeko eragiketak. 
- Krema-, betegarri-, bainu- edo estalki-mota guztiak identifikatzea. 
- Elaborazio-mota bakoitzerako egokiak diren oinarrizko oreen ezaugarriak zehaztea. 
- Elaborazio bakoitzaren berezko osagaiak, ekipamenduak eta lanabesak deskribatzea. 
- Elaborazio bakoitzaren formulazioa. Eragiketa-sekuentzia. 
- Betetzeko, bainatzeko edo dekoratzeko tekniken ezaugarriak zehaztea: injektagailuak, bainugailuak, 

langarreztagailuak eta aerografoak, pastelgintzako mahuka, kartutxoa, paleta eta beste batzuk maneiatzea. 
- Ohiko dekorazio-elementuak identifikatzea. 
- Azken produktuen ezaugarriak zehaztea. 
- Pastelgintzako eta gozogintzako produktuei aplikatzekoak diren kontserbazio-sistema desberdinak identifikatzea. 
- Anomalia eta akats ohikoenen eta egin daitezkeen zuzenketen analisiak. 

5. Kakaoa eta deribatuak lortzeko eta gozogintzako produktuak elaboratzeko eragiketa industrialak. 
- Kakaoaren produktuak lortzeko prozesu industriala deskribatzea. 
- Txokolatea eta produktu eratorrien fabrikazio industrialeko prozesu orokorra deskribatzea. 
- Litxarreria-mota desberdinen (txikleak, karameluak, grageak, konfiteak eta beste batzuk) fabrikazio industrialeko 

prozesu orokorra deskribatzea. 
- Galleten fabrikazio industrialeko prozesu orokorra deskribatzea. 
- Turroi gogor eta bigunen fabrikazio industrialeko prozesu orokorra deskribatzea. 
- Fabrikazio-prozesu desberdinen makina espezifikoak eta kontrolatu beharreko parametroak identifikatzea. 
- Azken produktuen ezaugarriak zehaztea. 
- Fabrikazio-prozesuen arazo eta akats ohikoenak eta horiek izan ditzaketen konponbideak aztertzea. 
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- Produktu horietarako egokiak diren kontserbazio-sistema desberdinak, beharrezko makinak eta kontrolatu 
beharreko parametroak identifikatzea. 

6. Produktu amaituak ontziratzea, biltegiratzea, aurkeztea eta erakustea 
- Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak, eragiketak eta ekipamenduak identifikatzea. 
- Etiketatzearen deskribapena. Araudia, informazioa, etiketa-motak, kodeak. Jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Bilgarriak prestatzeko tekniken ezaugarriak zehaztea. Produktuak bezeroaren aurrean paketatzea. 
- Errotulatze-teknikak identifikatzea 
- Produktuen erakusketa salmenta-puntuan. Publizitatea, kartelak, erakustokiak eta erakusleihoak, eta beste batzuk. 

7. Segurtasunari, higieneari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betetzea. 
- Higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak aplikatzea. 
- Ingurumena babesteari eta hondakinak tratatzeari buruzko arauak aplikatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta babesteko arauak aplikatzea. 

8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0305_2 
Pastelgintzako eta 
gozogintzako biltegiratzea 
eta eragiketa osagarriak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  

• Elikagaien Industrien arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako 
goi mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako 
eta Errotaritzako lanbide-eremuaren eta 
Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0306_2 
Pastelgintza eta 
postregintzarako oinarrizko 
elaborazioak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako 
goi mailako teknikaria. 

• Sukalde-zuzendaritzako goi-mailako 
teknikaria. 

• Elikagaien Industrien arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko 
Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren eta 
Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako 
eta Errotaritzako lanbide-eremuaren 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

2 urte 3 urte 

MF0307_2 
Gozogintzako eta beste 
espezialitate batzuetako 
produktuak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  

• Elikagaien Industrien arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritzako 
goi mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako 

1 urte 3 urte 
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eta Errotaritzako lanbide-eremuaren eta 
Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko 
Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

MF0308_2 
Pastelgintzako eta 
gozogintzako produktuen 
akabera eta dekorazioa 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  

• Elikagaien Industrien arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako 
goi mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako 
eta Errotaritzako lanbide-eremuaren eta 
Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko 
Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0309_2 
Pastelgintzako eta 
gozogintzako produktuak 
ontziratzea eta aurkeztea 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  

• Elikagaien Industrien arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako 
goi mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako 
eta Errotaritzako lanbide-eremuaren eta 
Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko 
Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

2 urte 3 urte 

MF0310_2 
Segurtasuna eta higienea 
pastelgintzan eta 
gozogintzan 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  

• Elikagaien Industrien arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako 
goi mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Okintzako, Oastelgintzako, Gozogintzako 
eta Errotaritzako lanbide-eremuaren eta 
Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko 
Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren 3. 
mailako profesional-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 
Pastelgintzako eta gozogintzako 
lantegia  120 150 

Pastelgintzako eta gozogintzako 
biltegia  30 50 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 

Kudeaketa-gela X X X X X X 

Pastelgintzako eta gozogintzako 
lantegia X X X X X  

Pastelgintzako eta gozogintzako 
biltegia X X X X X  

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak.  

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

Pastelgintzako eta gozogintzako lantegia 
---- Hozte- eta izozte-ganberak.  

---- Erakusteko beira-arasak, arruntak eta hozteko eta argiztatzeko 
sistemaz hornituak. 
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Pastelgintzako eta gozogintzako lantegia 

---- Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko altzariak lanabesak gordetzeko. 

---- Irabiagailuak, oragailuak, zatitzeko makinak, laminagailuak, 
betegailuak edo injektagailuak eta bainugailuak. 

---- Frijigailuak, labeak, maria bainuak eta burruntzali elektrikoak. 

---- Gutxienez bi bero-foku eta ke-kanpaia duen sukaldea. 

---- Doitasun-balantzak eta baskulak. 

---- Denboraren kontrol digitala duen mikrouhin-labea. 

---- Txikitzeko-birrintzeko makina besoduna. 

---- Latak eramateko orgak eta labean erretzeko lata-jokoa. 

---- Pastelgintzako eta gozogintzako lanabesak: labeko pala, erabili eta 
botatzeko eta berriz erabiltzeko pastelgintzako mahukak eta ahoko 
lau eta kizkurren jokoa, labeko papera eta flexipanezko tapeteak 
(60x40), termometroak, kronometroak, jarabe-pisagailuak edo 
errefraktometroak, eskuilak, pintzelak, hortz, molde eta pasta-
ebakigailu desberdinak, mihiak, espatulak, aiztoak, neurtzeko 
pitxerrak, edukiera desberdinetako plastikozko eta altzairu 
herdoilgaitzezko edukiontziak, txinatarrak, iragazkiak, baheak, 
guraizeak, azukrea erretzeko plantxak (salamandra), armiarmak, 
burruntzaliak, laminatzeko arrabolak, irabiagailuak, txurro-egitekoa, 
kandiderak, marmola eta lanbidearen berezko beste lanabes 
batzuk.Altzairu herdoilgaitzezko orga osagarri gurpildunak.  

---- Altzairu herdoilgaitzezko harraska industrialak eta eskuzko 
eragingailurik gabeko eskuak garbitzeko konketa, xaboi likidoaren 
eta erabili eta botatzeko paperaren euskarriekin. 

---- Zabor-edukiontziak, pedal bidez eragiten direnak eta botatzeko 
paperaren bilkari-euskarria. 

---- Ontzi-garbigailu industriala. 

---- Beroaren aurka babesteko eskularruak. 

---- Ontziratzeko eta enbalatzeko ekipamenduak (hutsean ontziratzeko 
makina, erretraktilatzeko makina, zumitzak jartzeko makinak eta 
abar) eta ontziratzeko, etiketatzeko, enbalatzeko, dekoratzeko, 
errotulatzeko eta eskaparatismorako materiala  

 

Pastelgintzako eta gozogintzako biltegia ---- Altzairu herdoilgaitzezko apalategiak. 

---- Garraio-makinak (traspaletak). 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 

 
 



 

 



 

 

 




